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In the last decades increased consumption of added sugars, specially fructose, has been 
associated with the development of obesity and metabolic disorders such as diabetes, 
hypertension, and cardiovascular diseases [1,2]. Recently, some studies also link high sugar 
intake with cognitive alterations [3,4]. 

The rat is a good model for the study of the effects caused by fructose consumption since 
it metabolizes fructose in a similar way to humans and also suffers comparable metabolic 
alterations [5]. In addition, the administration of fructose in liquid form to rats mimics the 
human pattern of fructose consumption [6]. 

Using this experimental model, previous studies performed in our research group showed 
that female rats supplemented with liquid fructose (10% w/v) for 2 and 8 weeks develop 
insulin resistance, hypertriglyceridemia and fatty liver, among other metabolic 
disturbances [7–10]. 

In the present thesis, metabolic and vascular effects induced by subchronic (8 weeks) liquid 
sugar intake in female rats have been investigated. Moreover, metabolic as well as 
cognitive alterations produced by a chronic sugar consumption (28 weeks) in female rats 
have been evaluated. In order to differentiate sugar-effects related merely to caloric excess 
or to its peculiar metabolism, experimental groups supplemented with glucose and 
fructose solutions heve been compared. 
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1. SUCRES SIMPLES: FRUCTOSA I GLUCOSA 

La fructosa i la glucosa són monosacàrids que es troben de forma natural en petites 
quantitats a la fruita i la mel. A més, formen part del disacàrid sacarosa, conegut com a 
sucre de taula. 

1.1. Evolució de l’ús i el consum de sucres 

La introducció del sucre de taula a la dieta és relativament recent. Abans de la seva 
introducció, la mel era l’edulcorant principal però es mantenia com a producte exclusiu de 
les classes altes. El descobriment del Nou Món va permetre l’expansió de la producció del 
sucre de canya i, posteriorment, el seu desenvolupament en la indústria. A més, a Europa, 
a principis del segle XIX es va començar a produir a gran escala el processament del sucre 
de remolatxa. En conjunt, l’augment de la disponibilitat del sucre va conduir a un increment 
del seu ús en la població, especialment com a edulcorant del te i del cafè, però també en 
la preparació de dolços i productes de pastisseria [1,11,12]. 

Així, la producció industrial de sucre es basava exclusivament en la seva obtenció o bé a 
partir de la canya de sucre, una planta cultivada principalment als països tropicals, o bé de 
l’arrel de la remolatxa, cultivada en climes més freds com ara Europa del Nord o els Estats 
Units [13,14].  

A la dècada dels 70, la indústria alimentària va introduir als Estats Units un nou edulcorant 
conegut com a high fructose corn syryp (HFCS), xarop de blat de moro enriquit amb 
fructosa. S’elabora a partir del midó de blat de moro, que s’hidrolitza a glucosa i 
posteriorment una part és convertida en fructosa mitjançant una reacció d’isomerització 
enzimàtica. L’HFCS es pot produir en diverses proporcions de fructosa i glucosa, sent les 
més comuns l’HFCS-55 i l’HFCS-42 que contenen 55% i 42% de fructosa respectivament 
[15].  

L’HFCS presenta un alt poder edulcorant, un cost baix i unes bones propietats 
organolèptiques, funcionals i d’estabilitat. Aquestes característiques van contribuir a un 
ràpid increment del seu ús, especialment als Estats Units, en detriment de la sacarosa, l’únic 
edulcorant que pràcticament es consumia aleshores (Figura II-1) [1,16]. Actualment, 
l’edulcorant que més s’utilitza als Estats Units és l’HFCS, mentre que a Europa és la sacarosa 
[17]. 

A les últimes dècades, els canvis en els hàbits alimentaris, principalment als països 
industrialitzats, han propiciat un increment considerable en el consum de sucres. Destaca 
com a principal causa l’augment de la ingesta de begudes ensucrades i altres productes 
edulcorats amb sacarosa o HFCS [18–20]. Així, per exemple, el consum de sucres 
procedents de begudes edulcorades als Estats Units va incrementar de 64 g/dia al 1970 a 
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81 g/dia al 1997 [18]. A més, resultats recents de l’estudi NHANES (National Health and 
Nutrition Examination Survey) mostren que la meitat de la població dels Estats Units 
consumeix diàriament begudes edulcorades, que un 25% obté com a mínim 200 kcal 
procedents d’aquestes begudes i que un 5% n’obté més de 567 kcal (el que equival a 4 
llaunes) [21].  

 

Figura II-1. Consum total d’edulcorants, d’HFCS i de sacarosa per persona durant el 
període 1970-2015 als Estats Units. Gràfica elaborada a partir de dades extretes de 
USDA - Sugar and sweeteners yearbook tables [22]. 

També, cal considerar que diversos estudis apunten que els nens i els adolescents són el 
grup de la població que ingereix més begudes ensucrades i s’estima que un percentatge 
significatiu consumeix més del 25% de la ingesta calòrica total en forma de sucres afegits 
[23,24].  

A Europa, tot i que el consum de begudes ensucrades sembla ser menor que el dels Estats 
Units, la ingesta de sucres també és alta. El consum oscil·la entre el 7-8% de la ingesta total 
als països amb menor consum, com ara Hongria i Noruega fins al 16-17% al Regne Unit i 
Espanya. A més, en els nens, aquestes xifres encara són més elevades, ja que oscil·len des 
del 12% a Dinamarca, Eslovènia i Suècia fins a quasi el 25% a Portugal [25,26].  

Aquest increment del consum de sucres afegits s’ha associat amb l’augment de la 
prevalença de malalties cardiovasculars, obesitat i diabetis, entre d’altres; fet que ha 
conduit a desenvolupar guies de recomanacions i polítiques de salut pública amb l’objectiu 
de reduir el consum de sucres [13,27]. Així, per exemple, l’any 2015 l’Organització Mundial 
de la Salut va publicar la guia Sugar intake for adults and children en la que recomanava 
reduir la ingesta de sucres simples a menys del 10% de la ingesta calòrica total i aconsellava 
de manera condicional que aquesta fos per sota del 5% [15,28].  

Per a una dieta de 2000 kcal/dia, es recomanaria que com a màxim unes 200 kcal 
provinguessin de la ingesta de sucre, el que equivaldria a 50 g de sucre. Tenint en compte 
que una llauna de refresc conté una mitjana de 35-40 g de sucres (140-160 kcal), el seu 
consum ja suposaria pràcticament la totalitat màxima recomanada al dia [17]. És important 
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remarcar la dificultat per controlar la presència de sucres en els aliments processats de la 
nostra dieta. Un exemple seria el quètxup: tan sols una cullerada ja conté 4 g de sucres. 

Pel que fa a Espanya, actualment no hi ha unes recomanacions específiques establertes. 
L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), per exemple, 
apel·la que de moment no tenen dades fiables sobre el consum de sucres de la població 
espanyola i que per tant creuen necessari conèixer aquesta informació per poder establir 
unes recomanacions. No obstant, volen transmetre a la població la necessitat de reduir la 
ingesta de sucres tant procedents d’aliments com de begudes [29]. També, la Fundació 
Espanyola de la Nutrició va publicar al 2013 el Libro blanco de la nutrición en España on 
aconsella el consum moderat de begudes edulcorades [30]. 

En els últims anys, segurament com a resultat d’aquestes recomanacions, i també a causa 
de l’increment del consum de begudes sense calories, s’ha observat una tendència a 
disminuir el consum de sucres [17,20]. Als Estats Units, segons dades de l’USDA [22], el 
2013 es va consumir 128.4 lliures (58.24 kg) per persona, mentre que el 1999 se n’havien 
consumit 151.1 (68.54 kg). A la Figura 1 es pot observar com el consum de sucres totals va 
incrementar del 1970 fins al 2000, any a partir del qual s’aprecia una tendència a disminuir.  

Tot i així, segons les últimes recomanacions de l’American Heart Association, la ingesta de 
sucres encara és excessiva i caldria reduir-la a 100-250 calories per dia en la població adulta, 
a menys de 25 g per dia en nens i evitar el seu consum en nens menors de 2 anys [31].  

Per altra banda, un altre fet preocupant és que mentre hi ha una tendència a disminuir el 
consum de begudes edulcorades als països desenvolupats, als països amb vies de 
desenvolupament el consum està incrementant-se considerablement [20].  

Per tots aquests motius, és necessari investigar el metabolisme i els efectes que pot produir 
la ingesta de sucres i així poder prendre les mesures adients. 

1.2. Característiques i propietats dietètiques  

La fructosa i la glucosa tenen la mateixa forma empírica (C6H12O6), però difereixen en la 
seva estructura molecular. Mentre la fructosa presenta un grup cetònic en el carboni 2, la 
glucosa té un grup aldehid en el carboni 1. Per altra banda, tot i que ambdues són hexoses, 
la fructosa se cicla en forma de furà, mentre que la glucosa ho fa en forma de pirà (Figura 
II-2) [1,32].  

Pel que fa a l’HFCS i la sacarosa, ambdós presenten unes proporcions similars de fructosa i 
glucosa. La principal diferència és que a la sacarosa, les dues molècules estan unides 
mitjançant un enllaç glucosídic entre el carboni 1 de la glucosa i el carboni 2 de la fructosa, 
mentre que a l’HFCS les molècules de fructosa i glucosa es troben lliurement en forma de 
monosacàrids [33]. La presència d’aquest enllaç és important ja que proporciona 
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diferències en el metabolisme i l’absorció dels sucres. A la sacarosa, és necessari que 
l’enzim sacarasa-isomalasa actuï per hidrolitzar el disacàrid, fet que podria disminuir la 
biodisponibilitat dels sucres i, com a conseqüència, els efectes perjudicials produïts per la 
ingesta dels sucres lliures [34,35]. Tot i així, hi ha certa controvèrsia, ja que alguns estudis 
publiquen que la sacarosa i l’HFCS no presenten diferències en les alteracions que 
produeixen [36,37]. A més, s’ha descrit que quan la sacarosa s’afegeix en solucions àcides, 
com ara les begudes refrescants, s’hidrolitza completament als seus components 
monosacàrids [38]. 

 

Figura II-2. Estructura química de les molècules de fructosa, glucosa, sacarosa i HFCS.  

Respecte el poder calòric, tan la glucosa com la fructosa tenen el mateix, 4 kcal/g. En canvi, 
presenten un poder edulcorant diferent. En estudis comparatius, es va fixar que la sacarosa 
tenia un poder edulcorant de 100, mentre que el de la fructosa era de 173 i el de la glucosa 
de 74. En el cas de l’HFCS, el valor era de 116 o 128 en funció de si era HFCS-42 o HFCS-55. 
Així, s’observa com la fructosa té un poder edulcorant molt més elevat, una de les raons 
que va propiciar la seva àmplia utilització [39]. 

Un altre aspecte que caracteritza els carbohidrats és el seu índex glucèmic (GI, glycemic 
index) que els classifica en funció dels nivells de glucèmia que s’obtenen després de la seva 
ingesta. Així, els aliments amb un GI elevat són aquells que produeixen un increment 
considerable dels nivells de glucosa en sang. Foster i col. [40] va realitzar a partir de 
l’avaluació de diferents estudis una taula internacional de GIs on va establir per la fructosa 
un GI molt més baix (19±2) que el de la glucosa (99±3) i el de la sacarosa (68±5).  

Per altra banda, la fructosa no estimula la secreció d’insulina per part de les cèl·lules β del 
pàncrees ni requereix la seva presència a les etapes inicials del seu metabolisme [16,41]. 

El fet que la fructosa presentés un alt poder edulcorant, un baix GI i no estimulés la secreció 
d’insulina va fer que durant força temps el seu ús es recomanés per a pacients diabètics 
[18,42,43]. No obstant, contrari al que es creia inicialment, hi ha una creixent evidència que 
la ingesta de fructosa produeix alteracions metabòliques com sobrepès i 
hipertrigliceridèmia, i propicia el desenvolupament de malalties cardiometabòliques i 
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diabetis [17,44,45]. A més, sembla ser que aquests efectes negatius no es deuen únicament 
al increment calòric que suposa l’addició de sucres a la dieta, sinó també al seu 
metabolisme intrínsec. 

1.3. Metabolisme: diferències entre glucosa i fructosa 

La fructosa i la glucosa presenten diferències en la seva absorció i el seu metabolisme. A 
continuació, es detallaran aquests processos. 

1.3.1. Absorció 

La fructosa i la glucosa arriben a l’intestí procedents de la ingesta de sucres simples o HFCS, 
o bé de la digestió del disacàrid sacarosa per part de l’enzim sacarasa present en les 
microvellositats dels enteròcits [46].  

La fructosa és transportada a l’interior de l’enteròcit a través de GLUT (glucose transporter) 
5, un transportador específic de la fructosa localitzat al pol apical dels enteròcits. En canvi, 
la glucosa requereix el co-transportador SGLT1 (sodium-dependent glucose transporter 1), 
un sistema de transport específic dependent de sodi que requereix la hidròlisi d’ATP. Un 
cop dins l’enteròcit, tant la fructosa com la glucosa, passen a la circulació sanguínia a través 
del transportador GLUT2, localitzat a la membrana basolateral de l’enteròcit [2,34,47].  

1.3.2. Metabolisme 

El metabolisme de la fructosa i el de la glucosa es diferencien principalment per dos 
aspectes. En primer lloc, perquè la fructosa es metabolitza majoritàriament en el fetge, 
mentre que la glucosa és metabolitzada tant a nivell hepàtic com extrahepàtic (múscul 
esquelètic, teixit adipós, cervell...). I en segon lloc, perquè les reaccions enzimàtiques dels 
primers passos del metabolisme hepàtic difereixen entre els dos sucres [17,18,45].  

1.3.2.1. Metabolisme hepàtic 

En el fetge, la fructosa és fosforilada a fructosa-1-P per l’enzim fructocinasa (FK, 
fructokinase), que és altament específic per la fructosa. A continuació, l’enzim aldolasa B la 
metabolitza a les trioses-P, dihidroxiacetona-P i gliceraldehid, que al seu torn donaran lloc 
a gliceraldehid-3-P.  

Pel que fa al metabolisme hepàtic de la glucosa, la seva entrada a la via glucolítica es realitza 
a través de l’enzim glucocinasa (GCK, glucokinase) que fosforila la glucosa a glucosa-6-P. 
Seguidament, la glucosa-6-P és convertida en fructosa-6-P i, posteriorment, en fructosa-
1,6-di-P per acció dels enzims fosfoglucoisomerasa i fosfofructocinasa (PFK, 
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phosphofructokinase). Finalment, la fructosa-1,6-di-P és metabolitzada per donar lloc a les 
trioses-P, convergint així amb el metabolisme de la fructosa (Figura II-3) [17,32,48]. 

Un aspecte clau en el metabolisme de la glucosa és que posseeix un mecanisme de 
retroalimentació negativa, ja que elevats nivells d’ATP i citrat inhibeixen l’acció de l’enzim 
PFK, permetent la regulació de la reacció de la glucòlisi en funció de l’estat energètic de la 
cèl·lula. En canvi, la fructosa no només eludeix a aquest mecanisme, sinó que, a més a més, 
és capaç de regular positivament el seu propi metabolisme. En aquest sentit, s’ha observat 
que l’administració de fructosa indueix a un augment de l’expressió del transportador 
GLUT5 a nivell intestinal i també de l’enzim FK. Així, els consumidors crònics de fructosa 
són més susceptibles a patir els seus efectes negatius [42,46,49]. 

Una altra diferència entre el metabolisme de la glucosa i la fructosa és la dependència a 
l’acció de la insulina. La insulina, a través del transportador GLUT4, permet la captació de 
glucosa, la qual és realitzada principalment pel teixit muscular i adipós. A més, també regula 
la conversió de glucosa a piruvat ja que estimula l’expressió de l’enzim GCK. Aquest enzim 
es caracteritza per tenir una Km alta, pel que la fosforilació de la glucosa variarà en funció 
de la seva concentració. Contràriament, la fructosa no només és independent de l’acció de 
la insulina, sinó que també es metabolitza ràpidament ja que l’enzim FK presenta una Km 

baixa i no és inhibit per ATP ni citrat [1,16]. 

 

Figura II-3. Metabolisme hepàtic de la glucosa i la fructosa. Figura adaptada de Tappy 
i col. [1]. 
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Per aquests motius, el metabolisme de la glucosa queda limitat per la capacitat 
d’emmagatzematge del glucogen i pels processos de regulació, mentre que les trioses-P 
procedents de la ingesta de fructosa continuen metabolitzant-se. La major part són 
convertides a glucosa (50%) i glicogen (15-20%) a través de la gluconeogènesi i també a 
àcid làctic (15-20%).  

Per altra banda, les trioses-P també poden continuar per la via glucolítica, facilitant així la 
síntesi d’àcids grassos [1,18]. A més, la fructosa proporciona els components necessaris per 
la síntesi de triglicèrids: per una banda, el glicerol, obtingut a partir del glicerol-3-P, i per 
l’altra, l’acetil-CoA i el citrat, obtinguts a partir del piruvat, que proporcionaran els carbonis 
necessaris per la lipogènesi de novo i per formar les cadenes llargues d’àcids grassos que 
seran després esterificats a triglicèrids [16,46].  

Així, la fructosa destaca per la seva gran capacitat lipogènica gràcies a la facilitat que 
presenta per induir el seu propi metabolisme i per donar lloc als triglicèrids que 
posteriorment seran incorporats en les lipoproteïnes de molt baixa densitat (VLDL, very low 
density lipoproteins). 

Per altra banda, a causa de l’elevat consum d’ATP que produeix el metabolisme de la 
fructosa, els nivells d’AMP incrementen considerablement, donant lloc a la producció 
d’àcid úric, el qual s’ha associat amb el desenvolupament de complicacions 
cardiometabòliques [17,42,44].  

1.3.2.2. Metabolisme extrahepàtic 

La glucosa pot ser utilitzada com a font d’energia per la majoria de les cèl·lules de 
l’organisme. Per això, en general, no és metabolitzada majoritàriament pel fetge sinó que 
és transportada directament als teixits perifèrics per ser usada com a energia. No obstant, 
en condicions d’excés energètic, la glucosa també pot ser captada pel fetge per ser 
emmagatzemada en forma de glucogen o bé convertir-se en àcids grassos i posteriorment 
a triglicèrids [18]. 

En canvi, la fructosa és metabolitzada pràcticament en la totalitat pel fetge i només una 
petita part arriba a la circulació sistèmica. De fet, un estudi demostra com després de la 
ingesta d’1 g de fructosa per cada kg de massa corporal, la concentració plasmàtica de 
fructosa és de 0.5 mM, mentre que la ingesta de la mateixa quantitat de glucosa assoleix 
una concentració de 10 mM [46].  

El principal motiu pel qual els òrgans extrahepàtics no són capaços de metabolitzar la 
fructosa és perquè no presenten l’enzim FK [1]. A més, l’expressió de transportadors de 
fructosa (GLUT5) a la resta dels teixits, com ara el múscul esquelètic, el teixit adipós i el 
cervell, és molt baixa [47].  
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1.4. Alteracions produïdes per la ingesta de sucres 

El consum de sucres s’ha relacionat amb un increment del risc a patir dislipidèmia, diabetis, 
malalties cardiometabòliques i síndrome metabòlica, entre d’altres. A continuació, 
s’explicarà amb més detall les diferents alteracions produïdes per la ingesta de sucres. 

1.4.1. Increment de pes 

Diferents estudis observacionals han relacionat l’increment del consum de begudes 
edulcorades, i especialment el de fructosa, amb l’increment de la prevalença d’obesitat a 
nivell mundial [11,50,51].  

No obstant, malgrat hi ha una clara associació temporal tal i com s’il·lustra a la Figura II-4, 
alguns autors apunten que no hi ha una evident relació causa-efecte [33,52,53]. 

 

Figura II-4. Associació temporal entre el consum d’HFCS i la prevalença d’obesitat als 
Estats Units. Figura extreta de Bray [54]. 

Així, per exemple, Olsen i col. [55] va realitzar una meta-anàlisi en la que es va observar 
que la majoria dels estudis presentaven una associació positiva entre el consum de begudes 
edulcorades i l’obesitat. Una altra meta-anàlisi descriu com, en adults que mantenien una 
dieta ad libitum, la reducció del consum de sucres va comportar una disminució de 0.80 kg 
del pes corporal, mentre que un increment de la ingesta es va veure associat amb un 
augment del pes [56]. En canvi, una anàlisi de la base de dades de l’estudi NHANES 
(National Health and Nutrition Examination Survey) durant un període de més de 10 anys 
conclou que no hi ha indicis que el consum de begudes edulcorades estigui relacionat amb 
l’índex de massa corporal, un indicador d’obesitat [57]. 

Diferents estudis suggereixen que un dels mecanismes que relaciona la ingesta de begudes 
ensucrades amb l’increment de pes és la disminució de la sacietat i com a conseqüència 
una compensació incompleta de l’energia ingerida [32,58]. Així, si les calories d’un refresc 
s’afegeixen a una dieta típica, sense cap compensació per la càrrega addicional de calories, 
el consum d’un refresc per dia podria, en teoria, induir a guanyar fins a 2.25 kg/any [17].  
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La falta de compensació s’ha atribuït principalment als efectes de la fructosa sobre la 
insulina, la leptina i la grelina, tres hormones clau pel control de la ingesta. El fet que la 
fructosa estimuli la secreció d’insulina en menor mesura que la glucosa, condueix a una 
menor secreció de leptina que, al seu torn produeix una menor inhibició de la gana i com a 
conseqüència un increment en la ingesta [16,41]. A més, també s’ha demostrat que la 
glucosa redueix, molt més intensament que la fructosa, la producció de grelina, una 
hormona orexigènica [1]. Així, tots aquests fets explicarien perquè la fructosa és menys 
eficient que la glucosa en el control de la ingesta.  

També és important destacar que la glucosa pot controlar directament la ingesta de 
menjar, ja que pot assolir el sistema nerviós central (CNS, central nervous system) a través 
de transportadors específics. En canvi, la fructosa no pot travessar fàcilment la barrera 
hematoencefàlica (BBB, blood brain barrier) a causa de la baixa presència de 
transportadors GLUT5 [6]. 

No obstant, es creu que l’increment de la ingesta calòrica no és l’únic responsable de 
promoure l’associació entre el consum de begudes edulcorades i el desenvolupament de 
l’obesitat, i que caldria explorar explicacions alternatives [55].  

1.4.2. Dislipèmia 

Diferents estudis mostren que la ingesta de fructosa i de sacarosa produeix un increment 
dels nivells de triglicèrids en plasma. Aquest fet es podria deure principalment a dues raons: 
l’increment de la producció de triglicèrids i la disminució de la seva eliminació [1,32].  

Tal i com s’ha descrit anteriorment, a causa del seu metabolisme, la fructosa és un sucre 
altament lipogènic. A més, s’ha observat que també pot activar els factors de transcripció 
SREBP-1 (sterol regulatory element-binding protein-1) i ChREBP (carbohydrate-responsive 
element-binding protein) que incrementen l’expressió de gens involucrats en la lipogènesi 
de novo [36].  

Per altra banda, també s’ha descrit que la fructosa podria causar hipertrigliceridèmia en un 
estat postprandial. Alguns autors suggereixen que aquesta alteració podria deure’s a una 
reducció de l’eliminació dels triglicèrids plasmàtics [59].  

En un estudi clínic molt complert, realitzat per Stanhope i col. [60] en el que es comparen 
els efectes de la ingesta de fructosa i glucosa durant 10 setmanes en pacients obesos o amb 
sobrepès, s’observa que tant la ingesta de fructosa com de glucosa incrementen els nivells 
de triglicèrids en dejú però que, en canvi, només la fructosa produeix hipertrigliceridèmia 
postprandial. A més, el consum de fructosa també indueix els marcadors hepàtics de 
lipogènesi de novo i alteracions en el metabolisme lipídic i en l’eliminació de lipoproteïnes. 

Pel que fa als nivells de colesterol, hi ha alguns estudis que associen la ingesta de fructosa 
amb una reducció significativa del colesterol HDL (high density lipoprotein) i amb 
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l’increment dels nivells totals de colesterol [34,61]. En canvi, d’altres [62] no observen cap 
alteració en els nivells de colesterol total, HDL o LDL (low density lipoprotein), després de 
consumir fructosa. 

A més d’alterar el perfil lipídic plasmàtic, la fructosa també pot induir a una deposició 
ectòpica dels lípids, és a dir, a l’emmagatzematge de triglicèrids en teixits diferents de 
l’adipós, com ara el múscul o el fetge. Aquesta deposició ectòpica està estretament 
relacionada amb el desenvolupament de resistència a la insulina en els teixits [63,64]. 

1.4.3. Resistència a la insulina 

Existeix una important evidència dels efectes perjudicials de la ingesta de sucres sobre la 
sensibilitat a la insulina i l’alteració de l’homeòstasi de la glucosa, especialment en aquells 
estudis que utilitzen models animals suplementats amb un alt contingut de fructosa 
[65,66].  

Majoritàriament, s’ha descrit una resistència a la insulina a nivell hepàtic, però també s’ha 
observat en d’altres teixits. De fet, el nostre grup d’investigació recentment ha publicat un 
estudi en què es mostra com la ingesta líquida de fructosa, però no la de glucosa, en rates 
femella durant 8 setmanes altera no només els nivells plasmàtics d’insulina, sinó també la 
seva senyalització en el fetge, el múscul i el teixit adipós, els tres òrgans que principalment 
responen a la seva acció [8]. 

No obstant, en els estudis realitzats en humans hi ha més divergència en els resultats. 
Alguns estudis [67] demostren que tant el consum de fructosa com el de glucosa 
incrementen la resistència a la insulina; d’altres [60] que només la ingesta de fructosa 
produeix una alteració de la sensibilitat a la insulina; mentre que alguns no observen 
aquestes alteracions [68,69]. Aquestes discrepàncies es poden deure a la diferent durada 
de l’estudi, la quantitat de sucre ingerida i a les característiques dels participants. 

Pel que fa als mecanismes que relacionen la fructosa amb el desenvolupament de la 
resistència a la insulina, s’han proposat diverses hipòtesis. Entre elles, destaquen la 
hipertrigliceridèmia, les alteracions en el metabolisme lipídic, la inflamació, l’estrès 
oxidatiu i les alteracions de la permeabilitat intestinal [1,70]. 

1.4.4. Alteracions en el fetge 

L’esteatosi hepàtica no-alcohòlica (NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease) està descrita 
com una patologia del fetge que comprèn des de l’acumulació de lípids (esteatosi), 
l’esteohepatitis, la cirrosi fins al carcinoma hepatocel·lular. L’esteatohepatitis, coneguda 
com a NASH (non-alcoholic steatohepatitis), es caracteritza per l’associació de l’acumulació 
de lípids amb la inflamació (hepatitis) i la fibrosi hepàtica [6,32]. 
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El consum de sucres pot ser un factor que contribueixi al desenvolupament de NAFLD. Així, 
s’ha observat que la ingesta de fructosa incrementa la deposició de lípids al fetge en models 
animals i en humans [49,71,72]. A més, també s’ha associat amb l’aparició de fibrosi 
hepàtica. En l’estudi realitzat per Zhang i col. [73] es mostra com rates mascle alimentades 
amb una dieta rica en fructosa (32%) al cap de 4 setmanes desenvolupen esteatosi 
hepàtica, i que després de 8 setmanes de seguir aquesta dieta ja apareixen trets 
característics de NASH com ara inflamació i necrosi.  

El nostre grup d’investigació [9], així com molts altres autors [74–76], apunta que 
l’increment de la deposició de lípids en el fetge es deu principalment a l’alteració de dues 
vies metabòliques: l’increment en la lipogènesi i la reducció de la β-oxidació hepàtica dels 
àcids grassos. Aquesta acumulació de triglicèrids pot induir l’estrès oxidatiu i l’expressió de 
citocines proinflamatòries que resultarà en la progressió del NAFLD al NASH. 

1.4.5. Alteracions en el teixit adipós 

En nombrosos casos s’ha descrit que la ingesta excessiva de sucres va acompanyada d’un 
increment del pes corporal i també del teixit adipós [77,78].  

No obstant, s’han observat efectes diferencials entre la ingesta de glucosa i la de fructosa 
en el teixit adipós. Així, Stanhope i col. [60] van mostrar que el consum dels dos sucres 
durant 10 setmanes produïa un increment del pes i del teixit adipós, però, en canvi, només 
els subjectes que consumien glucosa presentaven un increment del teixit adipós subcutani, 
mentre que els que consumien fructosa ho feien del teixit adipós visceral. Cal destacar que 
l’increment de teixit adipós visceral s’ha relacionat més estretament amb l’aparició de 
malalties metabòliques comparada amb la del teixit adipós subcutani [79]. Aquests 
resultats són interessants ja que suggereixen que el consum de fructosa podria ser més 
perjudicial que el de glucosa. 

Tot i així, no només és important la quantitat de teixit adipós sinó també la seva morfologia. 
L’estudi realitzat per Crescenzo i col. [80], per exemple, demostra que la ingesta de fructosa 
al 30% durant 8 setmanes en rates mascle produeix una hipertròfia en el teixit adipós 
visceral, incrementant significativament el volum dels adipòcits més grans i disminuint el 
dels més petits. Aquests canvis en la mida dels adipòcits s’associen amb una disminució de 
la sensibilitat a la insulina i com a conseqüència a una major activitat lipolítica. 

Per altra banda, el teixit adipós també té un paper important com a òrgan endocrí, ja que 
regula l’homeòstasi energètica i secreta diferents hormones i citocines. L’adiponectina és 
l’hormona secretada amb més abundància pel teixit adipós i té un paper important en la 
regulació homeostàtica dels lípids i en l’acció de la insulina [81]. A més, també presenta 
efectes antiinflamatoris i antioxidants. En alguns estudis s’ha associat el consum de 
fructosa a una reducció dels nivells d’adiponectina, contribuint així a una resistència 
insulínica [82]. Pel que fa a la leptina, tot i que a curt termini no s’espera que la fructosa 
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estimuli la seva secreció, s’ha observat que un consum continuat de fructosa pot 
incrementar els nivells plasmàtics de leptina i alterar la seva senyalització, causant així un 
estat de resistència a la leptina [1,2,83]. També, hi ha estudis que mostren com el consum 
crònic de fructosa condueix a un estat inflamatori, a causa de l’increment dels nivells de 
citocines proinflamatòries, com ara TNFα (tumor necrosis factor α) i IL (interleukin)-6, 
produïts pel teixit adipós. Aquests canvis inflamatoris poden agreujar el desenvolupament 
d’alteracions metabòliques [32,84].  

1.4.6. Alteracions cardiovasculars 

Un altre efecte perjudicial que s’ha detectat com a conseqüència del consum de sucres és 
l’aparició d’alteracions cardiovasculars. Així, en diversos estudis s’ha associat el consum de 
begudes edulcorades, i en especial el de fructosa, en humans amb el desenvolupament 
d’hipertensió [85,86] i de malalties coronàries [87]. 

Pel que fa als models animals, en un estudi [88], en el que s’analitzaven els efectes de la 
suplementació d’HFCS al 10% i al 20% sobre la funció vascular en rates mascle, van obtenir 
que el consum d’HFCS al 20% durant 10 setmanes no només produïa un increment de la 
pressió arterial, sinó també una disminució de la relaxació vascular a acetilcolina (Ach, 
acetylcholine)  i un increment de la contracció en resposta a fenilefrina (PE, phenylephrine). 
A més, també s’observava un augment de l’estrès oxidatiu i un disminució de proteïnes 
vasoprotectores com SIRT1 (silent information regulator 1) i l’òxid nítric sintasa endotelial 
(eNOS, endothelial nitric oxide synthase). No obstant, en d’altres estudis no observen 
l’aparició d’hipertensió en rates malgrat administrar una dieta rica en fructosa (66%) [89]. 

Els processos pels quals la ingesta de sucres pot induir alteracions cardiovasculars són 
complexos. Per una banda, tal i com s’ha comentat anteriorment, un consum elevat de 
fructosa comporta un augment de pes, dislipèmia i l’aparició de resistència a la insulina. 
Tots aquests factors per si sols ja s’associen amb el desenvolupament d’alteracions 
cardiovasculars i per tant podrien explicar de forma indirecta la relació que presenten [1]. 
A més, hi ha una creixent evidència que la ingesta de sucres, i concretament la fructosa per 
se podria causar directament un increment de la pressió sanguínia [90].  

Així, un dels mecanismes més acceptats entre les diferents hipòtesis és que el consum de 
fructosa augmenta els nivells d’àcid úric que, al seu torn, pot induir a una disfunció 
endotelial i a l’activació del sistema renina-angiotensina i, com a conseqüència, al 
desenvolupament d’hipertensió [11,45]. D’aquesta manera, diversos estudis, ja sigui en 
models animals [91] o en humans [85,92], han comprovat que al disminuir els nivells d’àcid 
úric, millora la funció endotelial i també es redueixen els valors de pressió arterial.  

Per altra banda, un altre tret perjudicial de la fructosa és que és més susceptible que la 
glucosa a glicar proteïnes, un procés no enzimàtic en què els sucres s’uneixen a proteïnes 
donant lloc a la formació d’adductes anomenats AGEs (advanced glycation end products). 
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Aquests indueixen a l’estrès oxidatiu i a processos inflamatoris que juntament amb 
l’oxidació d’LDL poden promoure el desenvolupament d’arteriosclerosi i d’alteracions 
vasculars [16,90].  

En aquest sentit, el nostre grup d’investigació va estudiar els efectes de la ingesta de 
fructosa líquida (15% p/v) combinada o no amb una dieta Western (una dieta rica en sucres 
i greixos) durant 3 mesos en ratolins deficients en el receptor de lipoproteïnes de baixa 
densitat (LDLR, low density lipoprotein receptor) (LDLR-/-). S’obtingué que, en condicions 
isocalòriques, només els animals suplementats amb fructosa i dieta Western presentaven 
un increment significatiu de l’àrea amb lesió aterioscleròtica en les aortes [93].  

1.4.7. Síndrome metabòlica 

La síndrome metabòlica és un conjunt de patologies que inclou l’obesitat abdominal, la 
resistència a la insulina, la dislipèmia i la hipertensió, entre d’altres [32]. Diversos estudis 
evidencien una associació positiva entre el consum de begudes edulcorades i el risc a patir 
síndrome metabòlica [45,94,95].  

De fet, totes les alteracions causades per la ingesta de sucres que han estat detallades fins 
ara (increment de pes, hipertrigliceridèmia, resistència a la insulina, esteatosi hepàtica, 
hiperuricèmia, inflamació, disfunció endotelial, etc...) poden promoure el 
desenvolupament de la síndrome metabòlica, ja sigui directament o indirectament [42,96]. 
A la Figura II-5 s’il·lustren els efectes que provoca la ingesta de fructosa en els diferents 
teixits i com convergeixen en promoure les patologies pròpies de la síndrome metabòlica. 

 

Figura II-5. Efectes de la ingesta de fructosa en diversos òrgans que poden promoure 
el desenvolupament d’alteracions característiques de la síndrome metabòlica. Figura 
adaptada de Johnson i col. [42]. 
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1.4.8. Diabetis mellitius 

Malgrat que en un inici es va pensar que la fructosa podria ser útil per a pacients diabètics 
a causa del seu baix GI i la manca d’estimulació insulínica, actualment hi ha una gran 
evidència que la ingesta excessiva de fructosa produeix resistència insulínica i, per tant, en 
cap cas seria recomanable per a pacients diabètics [43]. 

De fet, hi ha un gran nombre d’estudis epidemiològics i de meta-anàlisis que associen el 
consum de sucres amb el desenvolupament de la diabetis mellitus [97,98]. Com a exemple, 
un extens estudi [99] realitzat amb subjectes de diferents països d’Europa investigà 
l’associació entre el consum de begudes edulcorades i la incidència de diabetis mellitus 
tipus 2, i observà que hi havia una correlació positiva, independentment de l’índex de 
massa corporal.  

A més, totes les patologies que caracteritzen la síndrome metabòlica són factors de risc per 
patir diabetis tipus 2. Així, no és estrany pensar que un consum continuat de begudes 
edulcorades podria estar relacionat amb el desenvolupament de la diabetis tipus 2. De fet, 
diversos estudis identifiquen diferents alteracions metabòliques causades pel consum de 
fructosa com a factors que contribueixen a patir diabetis [2,42].  

També, cal esmentar que s’ha descrit que els efectes adversos de la ingesta de sucres 
poden ser fins i tot més perjudicials en pacients obesos o que pateixen malalties 
metabòliques que en individus sans [19]. Així, per exemple, Teff i col. [100] observaren que 
després de la ingesta de fructosa, però no de glucosa, pacients obesos presentaven un 
increment dels nivells de triglicèrids, suggerint que el consum de fructosa pot empitjorar 
les alteracions del perfil metabòlic de pacients obesos i, com a conseqüència, induir el 
desenvolupament d’altres malalties, com ara la diabetis tipus 2. 

1.4.9. Alteracions cognitives 

Diversos estudis en models animals han demostrat que la ingesta de fructosa, ja sigui 
present en la sacarosa, HFCS, o bé per si sola, promou alteracions cognitives i demència. 
Per exemple, Ross i col. [101] van observar que rates mascle que havien ingerit un 60% de 
fructosa sòlida durant 5 mesos duien a terme un test espacial amb més dificultats que els 
controls, el que suggeria un defecte en la memòria espacial dependent de l’hipocamp. 
També, Molteni i col. [102] van relacionar el consum d’una dieta rica en greixos i sucres 
refinats durant 2 mesos en rates femella amb l’alteració en l’aprenentatge espacial i la 
reducció de neurotrofines importants per la senyalització de la plasticitat sinàptica i la 
neurogènesi.  

Encara que no hi ha una evidència clara, diversos estudis apunten que aquestes alteracions 
cognitives podrien aparèixer principalment com a conseqüència d’una resistència insulínica 
a nivell central [2]. 
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Pel que fa als humans, actualment hi ha pocs estudis que investiguin els efectes de la 
ingesta de fructosa en les funcions cognitives. Així, hi ha autors que exposen que manca 
literatura per poder afirmar que la fructosa sigui un factor de risc important pel 
desenvolupament de la demència en humans [4]. No obstant, recentment malalties com 
l’obesitat i la diabetis tipus 2 s’han relacionat amb el risc a patir malalties 
neurodegeneratives com l’Alzheimer [103,104]. Així, sembla ser que, ja sigui directament 
o indirectament, la fructosa té un paper important en promoure alteracions cognitives i 
demència. 

1.5. Estudis clínics i epidemiològics 

Tal i com s’ha pogut observar fins ara, hi ha un elevat nombre d’estudis clínics i 
epidemiològics que investiguen els efectes del consum de sucres en humans. Alguns d’ells 
presenten resultats controvertits, probablement degut, en part, a la diversitat de fonts que 
aporten sucres a la dieta i a la dificultat d’estudiar-los de manera aïllada, sense considerar 
altres factors com ara l’estil de vida, l’exercici físic o la ingesta d’altres aliments [1]. 

A més, sovint és difícil discernir els efectes propis de cada monosacàrid, ja que 
habitualment es consumeixen en paral·lel. És el cas, per exemple, de les begudes 
edulcorades les quals contenen principalment sacarosa o HFCS, ambdós formats per la 
mescla de fructosa i glucosa. Tot i així, hi ha diferents estudis, principalment 
intervencionals, destinats a comparar l’efecte diferencial entre el consum de glucosa i el de 
fructosa [60,100]. 

Malgrat tot, sembla que hi ha una forta evidència que el consum de begudes edulcorades 
s’associa al desenvolupament de la síndrome metabòlica [11,45,105]. Així, per exemple, 
recentment s’ha investigat en la cohort de l’estudi PREDIMED (PRevención con Dieta 
MEDiterránea), un llarg estudi conduït en diferents centres d’Espanya, l’associació entre la 
incidència de síndrome metabòlica i la ingesta de begudes ensucrades, begudes 
edulcorades artificialment i sucs de fruita. Es va observar que el consum de més de 5 racions 
per setmana de tots els tipus de begudes analitzades es relacionava amb el risc a patir 
síndrome metabòlica. En canvi, pel que fa als sucs de fruita, tan naturals com envasats, es 
va observar que el consum ocasional (1-5 racions/setmana) presentava una relació 
inversament proporcional amb el desenvolupament de síndrome metabòlica. Els autors 
suggereixen que a baixes dosis els components de la fruita podrien contrarestar els efectes 
perjudicials del sucre, però que, en canvi, el consum habitual de sucs de fruita, per una 
banda, s’associaria a un estil de vida no saludable i per l’altra, el baix contingut en fibra 
podria conduir a una falta de compensació energètica, promovent així un excés de consum. 
Així doncs, el consum de sucs de fruita sembla que indueixi menys la sacietat que la fruita 
sòlida [106]. 
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Cal tenir present que la preocupació per la ingesta de fructosa no s’hauria de fer extensiu 
en aquella que es troba de forma natural en la fruita [16]. En primer lloc, perquè la ingesta 
de fructosa que prové de fonts naturals és relativament baixa. Als Estats Units, per 
exemple, només representa un 15% de la fructosa total ingerida [107]. En segon lloc, 
perquè aquests aliments contenen micronutrients, com ara substàncies antioxidants i 
polifenols, els quals poden contrarestar els efectes negatius de la fructosa [64]. I, en tercer 
lloc, perquè, tal i com s’ha comentat, l’alt contingut en fibra produeix una sensació de 
sacietat que permet regular el consum calòric. 

Per altra banda, actualment està creixent el consum de begudes que contenen edulcorants 
sense calories com a substitutiu de les begudes ensucrades amb l’objectiu de disminuir la 
ingesta de sucres i conseqüentment de calories. En aquest sentit, diversos autors han 
investigat els efectes dels dos tipus de begudes. Tot i així, els resultats són controvertits i 
molts d’ells no són concloents [108]. És el cas de l’estudi realitzat per Ebbeling i col. [109] 
en el que adolescents obesos i amb sobrepès que regularment consumien begudes 
ensucrades es van dividir en un grup control i un grup experimental. El grup experimental 
va rebre begudes edulcorades artificialment durant 1 any d’intervenció, amb l’objectiu de 
reduir el consum de begudes ensucrades, seguit d’1 any de seguiment sense cap 
intervenció. S’observà que al cap d’1 any el grup experimental presentava un menor 
increment de pes que el control, però no al cap de 2 anys. Malgrat que aparentment sembla 
que les begudes sense calories podrien ser un bon substitutiu de les begudes que contenen 
sucre, cal realitzar molts més estudis que confirmin aquest fet i que investiguin d’una forma 
global els efectes que poden produir el consum de begudes edulcorades artificialment. 

Finalment, s’aconsella substituir el consum de begudes edulcorades per altres alternatives 
més saludables, com per exemple l’aigua, com a estratègia per disminuir l’alta prevalença 
d’obesitat i de malalties metabòliques [44]. 

1.6. Models experimentals. Antecedents. 

La rata és un bon model per estudiar els efectes de la fructosa en humans. Això es deu 
principalment per dues raons. En primer lloc, perquè la rata, de la mateixa manera que els 
humans, no disposen de l’enzim glucosa-6-fosfatasa (G6P, glucose-6-phosphatase) en 
l’intestí. D’aquesta manera, durant l’absorció, a diferència d’alguns animals, com per 
exemple el ratolí, no és possible convertir part de la fructosa ingerida en glucosa [110]. En 
segon lloc, perquè l’administració de fructosa en rates indueix a unes alteracions 
metabòliques semblants a les que pateixen els humans amb síndrome metabòlica [5]. 

De fet, la rata suplementada amb altes quantitats de fructosa és un model de síndrome 
metabòlica àmpliament acceptat [111,112]. Durant vàries dècades, el més utilitzat ha estat 
el que subministra dietes sòlides que contenen 50-60% de fructosa a rates, el qual s’ha 
observat que indueix a hipertensió, hipertrigliceridèmia, hiperinsulinèmia i resistència a la 
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insulina, entre d’altres. No obstant, l’ús d’aquest model per extrapolar els efectes en 
humans és controvertit, ja que les dosis administrades són molt altes i s’allunyen de les 
fisiològiques [11,113]. En canvi, les dietes que incorporen menors quantitats de sucre en 
l’aigua de beguda (10-20% p/v) mimetitzen el patró de consum humà i permeten una 
ingesta de fructosa equivalent a la del quartil superior de la població humana [6]. 

Durant els darrers anys, el nostre grup d’investigació s’ha centrat en l’estudi dels 
mecanismes moleculars pels quals la ingesta de fructosa causa alteracions metabòliques. 
Així, s’ha demostrat que el consum de fructosa al 10% (p/v) en l’aigua de beguda durant 14 
dies en rates mascle produeix un increment de la lipogènesi hepàtica i una reducció de 
l’expressió i activitat del receptor PPARα (peroxisome proliferator-activated receptor α) i, 
com a conseqüència, de la β-oxidació d’àcids grassos. En canvi, no promou un estat de 
resistència a la insulina, alteració observada en dietes sòlides amb alt contingut en fructosa 
[9,83,114].  

Així mateix, es va voler determinar si els efectes que produïa el consum de fructosa eren 
causats pel seu propi metabolisme o bé per l’increment de l’aport energètic. Per a aquest 
objectiu, es va afegir un nou grup en el que s’administrà glucosa líquida també al 10% p/v 
durant 14 dies. Tot i que tant el grup fructosa com el glucosa van tenir el mateix consum 
calòric, només la fructosa produïa hipertrigliceridèmia i esteatosi hepàtica. Per tant, 
aquests resultats confirmaven que les alteracions metabòliques es devien exclusivament al 
consum de fructosa [9].  

També es va observar que només la ingesta de fructosa líquida induïa hiperleptinèmia i un 
estat de resistència hepàtica a la leptina, fet que es va associar amb les alteracions 
observades en el catabolisme dels lípids [9,83]. 

Per altra banda, tenint en compte que la incidència de malalties cardiometabòliques en 
humans presenta diferències entre sexes, alguns estudis han investigat els efectes de la 
fructosa en funció del sexe. No obstant, hi ha força controvèrsia amb els resultats ja siguin 
en humans o en models animals. Alguns apunten que el sexe femení és més propens a 
desenvolupar alteracions metabòliques [115–117], mentre que d’altres suggereixen que 
els estrògens podrien tenir un paper protector en front a aquestes alteracions 
[62,118,119]. 

En aquest sentit, el nostre grup d’investigació va realitzar un estudi en el que es 
comparaven els efectes de la ingesta de fructosa líquida al 10% en rates mascle i femella 
durant 14 dies. Es va demostrar que en rates femella la fructosa, a diferència dels mascles, 
no induïa hiperleptinèmia, però, en canvi, provocava no només les mateixes alteracions 
descrites en els mascles (hipertrigliceridèmia, esteatosi hepàtica i disminució del 
catabolisme dels àcids grassos), sinó que també desenvolupava hiperglucèmia, 
hiperinsulinèmia i intolerància oral a la glucosa. Aquestes diferències es podrien deure a 



II. INTRODUCCIÓ 

24 
 

que la ingesta de fructosa indueix més fortament l’expressió hepàtica en femelles que en 
mascles de l’enzim FK, essencial en el control del metabolisme de la fructosa [120]. 

Així, aquestes alteracions en l’homeòstasi de la glucosa produïdes en rates femella es van 
associar a una reducció considerable de l’expressió hepàtica de l’IRS (insulin receptor 
substrate)-2, proteïna important en la via de senyalització de la insulina, i que, com a 
conseqüència, podria conduir a un estat de resistència a la insulina [120,121]. 

Tots aquests estudis investigaven els efectes del consum de fructosa líquida durant 14 dies, 
un període relativament curt si es considera que el patró de consum en humans es pot 
estendre durant anys. D’aquesta manera, el pròxim objectiu va ser esbrinar si aquests 
efectes es pronunciaven o bé s’atenuaven en un consum més prolongat. Així, s’utilitzà un 
període de 2 mesos, que seria comparable a una ingesta diària en humans durant 6 anys 
[122].  

D’una banda, s’observà que la ingesta de fructosa al 10% durant 2 mesos també produïa 
esteatosi hepàtica, com a conseqüència d’un increment en la lipogènesi i una reducció del 
catabolisme d’àcids grassos. No obstant, mentre els mecanismes que explicaven aquestes 
alteracions en la suplementació de fructosa a curt termini involucraven la reducció dels 
nivells de PPARα, en un període subcrònic s’apuntava a una inhibició de l’autofàgia [7].  

Per l’altra banda, la ingesta de fructosa, però no la de glucosa, durant 2 mesos també 
produïa una intolerància a la glucosa i un defecte en la senyalització de la insulina en els 
teixits que principalment responen a l’acció de la insulina: el fetge, el teixit adipós i el 
múscul, indicant així una disminució de la sensibilitat a la insulina a nivell global [8]. 

La present tesi s’ha centrat en l’estudi de les alteracions metabòliques que produeix la 
ingesta de fructosa i glucosa en un període subcrònic i crònic, així com els efectes vasculars 
i cognitius. Per aquest motiu, a continuació s’explicarà detalladament els processos 
implicats en aquestes alteracions. 
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2. METABOLISME LIPÍDIC 

En aquest apartat es detallaran diferents processos del metabolisme lipídic, com ara la 
síntesi i el catabolisme dels àcids grassos. 

2.1. Síntesi d’àcids grassos i triglicèrids 

La lipogènesi és el procés metabòlic que, a partir de compostos no lipídics, sintetitza àcids 
grassos per obtenir posteriorment triglicèrids. En el cas de la lipogènesi de novo aquests 
són sintetitzats a partir d’un excés de carbohidrats provinents de la dieta. Tot i que la major 
part dels triglicèrids que es troben en el plasma provenen de la dieta, la síntesi d’àcids 
grassos de novo també contribueix significativament al contingut lipídic del plasma, 
especialment, en aquells individus amb un consum elevat de carbohidrats [123,124]. El 
fetge i el teixit adipós són els principals teixits on es duu a terme la lipogènesi, sent la 
lipogènesi hepàtica quantitativament més eficient que la del teixit adipós [125]. 

Per sintetitzar àcids grassos de novo, es requereix que els carbohidrats proporcionin els 
àtoms de carboni necessaris a través de la seva metabolització. L’enzim L-PK (liver-piruvate 
kinase) permetrà la síntesi de piruvat, el qual serà transformat a citrat a través del cicle de 
Krebs. Gràcies a l’acció de l’enzim ACL (ATP citrate lyase), s’obtindrà l’acetil-CoA necessari 
per dur a terme la lipogènesi [126–128] (Figura II-6). 

 

Figura II-6. Síntesi d’àcids grassos i triglicèrids. 

En el citoplasma, l’acetil-CoA resultant es transforma en malonil-CoA per l’acció de l’enzim 
acetil-CoA carboxilasa (ACC, acetyl-CoA carboxylase). A continuació, a partir del malonil-
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CoA, l’enzim FAS (fatty acid synthase) sintetitza àcids grassos saturats. El principal producte 
que s’obté és el palmitat, que serà el precursor d’altres àcids de cadena més llarga, com 
l’estearat [125,126]. El palmitat i l’estearat obtinguts en la lipogènesi poden utilitzar-se com 
a precursors de la síntesi d’àcids grassos insaturats a través de l’addició d’un doble enllaç 
per desaturases com l’estearoïl-CoA desaturasa 1 (SCD1, stearoyl-CoA desaturase 1) 
[124,127]. 

Els àcids grassos obtinguts s’esterificaran amb molècules de glicerol per donar lloc a 
triglicèrids. En aquest procés, destaquen l’enzim GPAT (glycerol-3-phosphate 
acyltransferase), que s’encarrega d’incorporar àcids grassos a la molècula de glicerol, 
obtenint diacilglicerol (DAG, diacylglycerol) com a producte, i el DGAT (diacylglycerol 
acyltransferase) que utilitzarà el DAG i un altre àcid gras com a substrats per la síntesi de 
triglicèrids [129].  

2.1.1. Regulació de la síntesi d’àcids grassos i triglicèrids 

La lipogènesi està estretament controlada per diversos factors, tan nutricionals com 
hormonals que regulen enzims involucrats en la síntesi d’àcids grassos i triglicèrids [130]. 
Aquests factors modulen l’activitat dels factors de transcripció SREBP-1 i ChREBP. 

SREBP-1 i, concretament la isoforma SREBP-1c, és un factor de transcripció que exerceix un 
important control sobre la lipogènesi [130]. SREBP-1c es troba a la membrana del reticle 
endoplasmàtic (ER, endoplasmic reticulum) en forma de precursor. S’activa per acció de la 
insulina, la qual promou la realització d’un tall proteolític que permet a la forma madura 
entrar al nucli, on reconeix les seqüències SRE (SREBP response element) dels gens diana i 
promou la seva transcripció. Així, SREBP-1c regula l’expressió de diversos gens involucrats 
en la glucòlisi, com la GCK, en la síntesi d’àcids grassos, com FAS, ACC i SCD1, i en la de 
triglicèrids com GPAT [123,131].  

Per altra banda, ChREBP és un factor de transcripció que s’activa en resposta als 
carbohidrats. Així, els carbohidrats faciliten la unió d’aquest factor a les regions ChoRE 
(carbohydrate response element) i indueix l’expressió de gens glucolítics com L-PK i 
lipogènics com ACC, FAS i SCD1 i GPAT [123,132]. 

A més, s’ha observat que ratolins transgènics que sobreexpressen SREBP-1c en el fetge 
desenvolupen esteatosi i incrementen els nivells d’mRNA de la majoria dels gens lipogènics 
[133], mentre que la deficiència de ChREBP produeix una disminució de la lipogènesi i la 
glucòlisi [132]. 

Així, SREBP-1c i ChREBP regulen coordinadament el metabolisme de la glucosa i la 
lipogènesi, unint-se a diferents elements de resposta i promovent que l’expressió i 
l’activitat dels enzims glucolítics i lipogènics sigui baixa en els períodes de dejú i 
s’incrementi en els períodes postprandials [127,133].  
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2.2. Transport i captació de triglicèrids 

En el fetge, els triglicèrids obtinguts s’emmagatzemaran en els hepatòcits o bé 
s’empaquetaran en VLDL per ser secretats a la sang on arribaran als diferents teixits [131]. 
Els principals teixits que capten les VLDL són el múscul, que majoritàriament oxida els àcids 
grassos per obtenir energia, i el teixit adipós, que els emmagatzema en gotícules lipídiques 
intracel·lulars [126,134]. 

La síntesi de VLDL augmenta quan s’incrementen els nivells intrahepàtics d’àcids grassos 
no esterificats (NEFA, non esterified fatty acids) o bé quan s’allibera un excés de NEFAs per 
part del teixit adipós. Així, un increment de la síntesi de VLDL s’ha associat amb alteracions 
metabòliques com la resistència a la insulina, l’esteatosi hepàtica i l’obesitat visceral [135]. 
D’aquesta manera, mentre els quilomicrons són els encarregats de transportar els 
triglicèrids procedents de la dieta, les VLDL realitzen el transport dels lípids endògens [126].  

Les VLDL estan formades per un nucli de triglicèrids, el qual està envoltat per fosfolípids, 
colesterol i diferents apolipoproteïnes (apo, apolipoprotein), com apo B-100, apo C-I, apo 
C-II, apo C-III i apo E [136]. Les Apo són reguladors importants del transport de lípids. A la 
taula II-1 es detallen les seves funcions metabòliques [126,137]. 

Apolipoproteïnes Funcions metabòliques 

Apo B-100 Necessària per la secreció de VLDL 

Apo C-I Inhibeix la unió de les lipoproteïnes als seus receptors 

Apo C-II Activa LPL 

Apo C-III Inhibeix LPL i incrementa la secreció de VLDL 

Apo E Desencadena l’eliminació de VLDL i quilomicrons residuals 

Taula II-1. Funcions metabòliques de diferents apolipoproteïnes. 

En el plasma, les VLDL es desplacen als capil·lars dels teixits extrahepàtics, on la 
lipoproteïna lipasa (LPL, lipoprotein lipase), activada per l’apo C-II, catalitza la hidròlisi dels 
triglicèrids a glicerol i NEFAs. La pèrdua de triglicèrids converteix part de les VLDL en les 
anomenades IDL (intermediate-density lipoproteins) que, al seu torn, donen lloc a les LDL, 
partícules que principalment transporten colesterol [138]. Els NEFAs alliberats com a 
resultat de l’acció de l’LPL són immediatament captats per les cèl·lules dels teixits mentre 
que les lipoproteïnes restants són captades pels receptors VLDLR (very low density 
lipoprotein receptor) i LDLR a través del reconeixement de l’apo B-100 [137] (Figura II-7). 

Pel que fa a les lipoproteïnes residuals, és a dir, les que se’ls ha retirat part dels triglicèrids, 
són captades al fetge per un procés d’endocitosi facilitada per receptor gràcies a l’acció de 
VLDLR, LDLR i LRP (LDL receptor-related proteins), els principals receptors involucrats en 
l’aclariment de triglicèrids, ja que reconeixen l’apo E present en les lipoproteïnes residuals 
[139]. En aquest sentit, s’ha observat que la deficiència dels tres receptors indueix a un 
increment significatiu dels lípids plasmàtics comparats amb els ratolins wildtype, fet que 
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demostra la importància de la captació de lipoproteïnes residuals [140]. En un principi, es 
creia que els VLDLR no eren necessaris per l’aclariment de triglicèrids, ja que ratolins 
deficients de Vldlr presentaven una lipidèmia normal [141]. No obstant, diversos estudis 
han demostrat que la seva deficiència indueix a una acumulació dels lípids plasmàtics quan 
el metabolisme lipídic pateix un estrès, a causa, per exemple, d’una dieta rica en greixos 
[140,142].  

A més, s’ha observat que tan l’LPL com l’HL (hepatic lipase), que hidrolitzen els triglicèrids 
en els teixits extrahepàtics i hepàtic respectivament, poden regular la captació hepàtica de 
les lipoproteïnes residuals. Així, per una banda, l’enzim HL hidrolitza els triglicèrids que 
romanen a les partícules IDL donant lloc a LDL [138]; per l’altra, s’ha demostrat que en 
absència dels tres principals receptors que reconeixen apo E, l’LPL és capaç de regular 
l’aclariment de lipoproteïnes [139]. 

També, cal destacar la importància de les proteïnes MTP (microsomal triglyceride transfer 
protein) i PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) en el metabolisme de les 
lipoproteïnes. MTP és necessària per l’ensemblatge i la secreció de les lipoproteïnes que 
contenen apo B-100, així com per la degradació d’apo B-100 [137,143]. Pel que fa a la 
PCSK9, s’ha demostrat que té un paper important en la degradació d’LDLR, fet que ha 
comportat un creixent interès en el desenvolupament d’inhibidors com a potencial 
estratègia terapèutica per reduir el risc cardiovascular [144]. 

 

Figura II-7. Metabolisme de les lipoproteïnes. 

2.3. Catabolisme dels àcids grassos: β-oxidació 

El catabolisme dels àcids grassos engloba una sèrie de processos que tenen per objectiu 
l’obtenció d’energia a partir de la degradació de les molècules d’àcids grassos. La majoria 
es metabolitzen pel procés de la β-oxidació, el qual representa la principal font d’energia 
en diversos teixits, entre els que s’inclouen el fetge, el múscul i el cor [145]. 
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En primer lloc, per a que es dugui a terme la β-oxidació, és necessària l’entrada d’àcids 
grassos del plasma a l’interior de la cèl·lula. Això es produeix gràcies a la proteïna d’unió a 
àcids grassos (FABP, fatty acid binding protein) i als transportadors d’àcids grassos CD36 
(fatty acid translocase) i FATP (fatty acid transport protein) [146,147] (Figura II-8).  

Una vegada dins la cèl·lula, l’enzim ACS (acyl-CoA synthase) afegeix un grup CoA als àcids 
grassos, permetent la seva activació i obtenint els seus derivats acil-CoA. A continuació, 
l’enzim CPT-1 (carninitine palmitoyltransferase 1) promou la translocació dels derivats 
d’acil-CoA al mitocondri per a que es pugui dur a terme la β-oxidació [127,147]. En els 
humans, s’han identificat tres isoformes de CPT-1: CPT-1A, CPT-1B i CPT-1C que 
predominen al fetge, múscul i cervell, respectivament [148]. 

 

Figura II-8. β-oxidació mitocondrial i peroxisòmica dels àcids grassos 

A la β-oxidació mitocondrial, els àcids grassos experimenten l’eliminació oxidativa d’unitats 
successives de dos àtoms de carboni, proporcionant així molècules d’acetil-CoA. Destaca el 
paper de les acil-CoA deshidrogenases (ACAD, acyl-CoA dehydrogenases), que catalitzen el 
primer pas d’aquest procés, així com de l’enzim HCDH (hydroxacyl-coenzyme A 
dehydrogenase) que produeix molècules de NADH [145,149]. Aquests acetil-CoA poden 
condensar-se en cossos cetònics per utilitzar-se com a font d’energia en teixits 
extrahepàtics, o bé oxidar-se a CO2 a través del cicle de Krebs donant lloc als transportadors 
electrònics reduïts NADH i FADH2, i finalment a ATP a través de la cadena transportadora 
d’electrons [126,147].  
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Tot i que la β-oxidació té lloc majoritàriament en els mitocondris, també es duu a terme en 
d’altres compartiments cel·lulars com els peroxisomes. La β-oxidació peroxisòmica és 
important per l’oxidació d’àcids grassos de cadena molt llarga i ramificats, que 
posteriorment seran oxidats completament en el mitocondri. Destaca, l’enzim conegut 
com a ACO (acyl-CoA oxidase), que catalitza l’etapa limitant del procés de β-oxidació 
peroxisòmica [126,150]. 

2.3.1. Regulació de la β-oxidació 

La β-oxidació està fortament regulada per diversos factors com ara la disponibilitat d’àcids 
grassos, la demanda energètica, el control transcripcional dels enzims implicats i el control 
al·lostèric. Així, la seva activitat incrementa en els períodes de dejú i d’alta demanda 
energètica, mentre que disminueix en els períodes postprandials [147]. 

Un dels principals reguladors de la β-oxidació és el factor de transcripció PPARα que 
promou l’activació de la β-oxidació tan mitocondrial com peroxisòmica [127]. Pertany a la 
família dels receptors nuclears dels PPAR, els quals es caracteritzen per formar un 
heterodímer amb els receptors X de retinoides (RXR, retinoid-X receptor) i unir-se a la regió 
promotora dels seus gens diana, coneguda com a PPRE (peroxisome proliferator response 
element), per modular-ne la seva transcripció [150]. La importància de PPARα recau en el 
fet que regula molts dels gens que participen en la β-oxidació. En destaquen les proteïnes 
FABP i CD36, que permeten l’entrada d’àcids grassos a la cèl·lula, i ACS, CPT-1 i ACO, enzims 
claus en la β-oxidació mitocondrial i peroxisòmica [149]. 

A més, s’han identificat diversos coactivadors de PPARα que poden promoure la β-oxidació 
com ara els àcids grassos de cadena llarga i PGC-1α (peroxisome proliferator-activated 
receptor α coactivator 1) [127]. 

PGC-1α és un dels coactivadors més ben caracteritzats de PPARα. S’ha observat que en 
dejú, SIRT1, una proteïna dependent del cofactor NAD+ amb activitat desacetilasa, 
desacetila PGC-1α i incrementa la seva activitat [151]. En canvi, en un estat postprandial, 
la insulina promou la fosforilació de PGC-1α, fet que impedeix l’estimulació de la β-oxidació 
per part de PGC-1α [127]. De fet, estudis previs en el nostre grup [10] van observar que el 
consum de fructosa durant 14 dies en rates femella produïa una disminució dels nivells de 
SIRT1 en el fetge, que comportava un increment en l’acetilació de PGC-1α i, com a 
conseqüència, una disminució de l’activitat PPARα i de la β-oxidació. També, s’ha observat 
que SIRT1 pot interaccionar directament amb PPARα i promoure la seva activitat 
transcripcional [151]. 

Per altra banda, la β-oxidació també es regula de forma al·lostèrica. S’ha demostrat que el 
malonil-CoA, un intermediari de la síntesi d’àcids grassos, inhibeix l’enzim CPT-1, impedint 
l’entrada dels àcids grassos en la mitocòndria i, per tant, bloquejant la seva degradació 
quan la síntesi està induïda. La quantitat de malonil-CoA present a la cèl·lula depèn 
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principalment de l’activitat de l’enzim ACC que catalitza la formació de malonil-CoA a partir 
d’acetil-CoA [126,148]. També, l’enzim malonil-CoA decarboxilasa (MCD, malonyl-CoA 
decarboxylase), regulat per PPARα, té un paper important en la regulació dels nivells de 
malonil-CoA, ja que s’encarrega de transformar molècules de malonil en acetil-CoA [147]. 
Així, nivells elevats de malonil-CoA poden promoure l’acumulació cel·lular de lípids [152].  

2.4. Lipòlisi 

Els àcids grassos s’emmegatzemen en forma de triglicèrids a totes les cèl·lules, però 
principalment al teixit adipós. En resposta a una necessitat energètica, els triglicèrids són 
hidrolitzats i mobilitzats per a que puguin ser utilitzats pels teixits perifèrics [153].  

La lipòlisi és el procés pel qual els triglicèrids són degradats gradualment a tres molècules 
de NEFAs i una de glicerol gràcies a l’acció de les lipases ATGL (adipose triglyceride lipase), 
HSL (hormone-sensitive lipase) i MGL (monoacylglycerol lipase). Així, en primer lloc, els 
triglicèrids són hidrolitzats per l’enzim ATGL que allibera NEFAs i DAG. El DAG produït és 
posteriorment hidrolitzat per HSL per alliberar NEFAs i monoacilglicerol (MAG, 
monoacylglyerol). Finalment, MAG és completament hidrolitzat per la MGL per generar 
glicerol i NEFAs. Els NEFAs i el glicerol seran alliberats a la circulació on podran ser captats 
pels teixits perifèrics [154]. 

Inicialment, es considerava que HSL era la principal lipasa del teixit adipós. No obstant, 
Osuga i col. [155] van observar que ratolins deficients en HSL no eren obesos ni acumulaven 
triglicèrids. En canvi, sí que emmagatzemaven grans quantitats de DAG [156], fet que 
mostrava l’especificitat d’HSL per la hidròlisi de DAG i també indicava l’existència d’una 
altra lipasa. Aquesta lipasa va resultar ser ATGL, que actualment és considerada clau en la 
lipòlisi [154,157].  

Tot i que HSL és més específica per la hidròlisi de DAG, també pot hidrolitzar triglicèrids i 
MAG amb una menor eficiència [154]. Així, per exemple, animals deficients en MGL no 
desenvolupen resistència a la insulina, indicant que HSL pot revertir parcialment la reducció 
de l’activitat de MGL [158]. De fet, ATGL i HSL són les lipases quantititativament més 
importants, ja que són les responsables d’un 95% de la hidròlisi dels triglicèrids [154] 

2.4.1. Regulació de la lipòlisi 

La lipòlisi està estretament regulada per hormones. Per una banda, les catecolamines i el 
glucagó estimulen l’alliberament d’àcids grassos dels triglicèrids emmagatzemats; mentre 
que per l’altra, la insulina contraresta l’acció d’aquestes hormones, induïnt a 
l’emmagatzematge de les reserves lipídiques [157]. 

Als períodes d’alta demanda energètica, com ara el dejú i l’exercici, les catecolamines, com 
l’epinefrina o la norepinefrina, i el glucagó s’uneixen als seus receptors (receptors β-
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adrenèrgics i receptor de glucagó, respectivament) que a través de proteïnes G acoblades, 
activen l’enzim adenilat ciclasa (AC, adenylate cyclase). Aquest incrementa els nivells 
intracel·lulars d’AMPc i, conseqüentment, activa la proteïna cinasa A (PKA, cAMP-
dependent protein kinase). PKA promou la fosforilació de l’enzim HSL i de la perilipina-1 
(PLIN-1, perilipin-1) [159,160]. Un cop fosforilat, HSL transloca del citosol cap a l’interior de 
la gotícula lipídica, activant així, el procés de lipòlisi. Respecte la PLIN-1, una proteïna que 
està associada a la gotícula lipídica, la seva fosforilació indueix a canvis en la posició dels 
seus components que faciliten la hidròlisi dels triglicèrids per part de les lipases [154,157] 
(Figura II-9).  

 

Figura II-9. Mecanismes de regulació del procés de la lipòlisi. 

La regulació d’ATGL es diferencia de la d’HSL en diversos aspectes. En primer lloc, ATGL es 
localitza en la gotícula lipídica i, per tant, la seva activació no requereix una translocació 
[157]. En segon lloc, l’activació d’ATGL no sembla ser regulada directament per PKA, sinó a 
través de la fosforilació de la PLIN-1 [154,159,161]. Pel que fa MGL, la seva expressió és 
abundant i aparentment no està regulada hormonalment [153,157]. 

Per altra banda, la insulina, alliberada en períodes postprandials, és l’hormona amb més 
capacitat antilipolítica. Així, a través de l’activació d’Akt (procés que es detallarà més 
endavant), activa la PDE (phosphodiesterase) 3B que redueix els nivells d’AMPc i 
conseqüentment l’activitat de PKA. Això produeix una disminució de la fosforilació d’HSL i 
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de la PLIN-1 i per tant una reducció de l’activació i translocació d’HSL i de l’activació d’ATGL 
[157]. A més, la insulina també pot inhibir la lipòlisi a través de l’activació de la PP1 (protein 
phosphatase 1), la qual ràpidament defosforila i desactiva HSL [157,160]. 

La principal conseqüència d’una reducció de l’activitat lipolítica és l’acumulació massiva de 
triglicèrids en els adipòcits i en altres teixits, afavorint el desenvolupament de l’obesitat 
[154]. Per al contrari, una activitat lipolítica excessiva indueix a un increment dels nivells de 
NEFAs en el plasma i a una deposició ectòpica dels triglicèrids, que contribueixen al 
desenvolupament de la resistència a la insulina i a la lipotoxicitat [157,160]. Per això, la 
regulació de la lipòlisi és crucial pel manteniment de l’homeòstasi energètica i per la 
prevenció de malalties metabòliques.  
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3. HOMEÒSTASI ENERGÈTICA 

Pel bon funcionament de l’organisme és crucial que es mantingui un equilibri en el balanç 
energètic. Nombrosos factors, tan centrals com perifèrics, intervenen en el control de 
l’homeòstasi energètica. La insulina, la leptina i l’adiponectina són hormones amb un paper 
destacat en la regulació del metabolisme energètic. A continuació, es detallaran les seves 
accions principals i els mecanismes implicats.  

3.1. Insulina 

La insulina és una hormona anabòlica produïda i secretada per les cèl·lules β dels illots de 
Langerhans del pàncrees en resposta a un augment de la glucèmia. Està formada per dues 
cadenes polipeptídiques unides per ponts disulfur. La seva acció és essencial pel 
desenvolupament, el creixement i el manteniment de la homeòstasi energètica [162]. 

Així, després de la ingesta, la insulina afavoreix la captació, utilització i emmagatzematge 
de glucosa, aminoàcids i lípids, a la vegada que inhibeix processos catabòlics com la 
degradació de glucogen, greixos i proteïnes [163]. No obstant, exerceix unes accions 
específiques en cada òrgan. A continuació, s’exposen els principals efectes d’aquesta 
hormona en diferents teixits. 

 En el fetge, la insulina promou la síntesi de glucogen i inhibeix la producció hepàtica 
de glucosa, a través de la supressió dels enzims gluconeogènics. A més, també 
promou l’augment de la síntesi d’àcids grassos, incrementant la lipogènesi 
[162,164]. 
 

 En el múscul, promou la captació de glucosa, la síntesi de glucogen i la utilització i 
emmagatzematge de lípids. Cal remarcar que el múscul esquelètic és un teixit clau 
en la regulació de la homeòstasi energètica, ja que metabolitza i capta un 60-70% 
de la glucosa plasmàtica en resposta a l’estimulació per insulina. Per altra banda, la 
insulina també indueix la síntesi de proteïnes al múscul [164,165]. 
 

 Pel que fa al teixit adipós, la insulina estimula la captació de glucosa per part dels 
adipòcits, tot i que utilitza una menor part de la glucosa perifèrica (<10%) que el 
múscul [164]. La principal funció de la insulina en el teixit adipós és l’activació de la 
lipogènesi i la disminució de la lipòlisi. D’aquesta manera, es produeix un increment 
de les reserves energètiques en forma de greixos i es disminueix l’alliberació de 
NEFAs, del teixit adipós cap al plasma [162,165]. 
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 En el cervell, s’ha observat que la senyalització de la insulina és essencial en la 
regulació de diverses activitats neuronals com ara la ingesta de menjar, la despesa 
energètica, el metabolisme perifèric i també l’aprenentatge i la memòria. Així, la 
insulina regula la secreció de diverses hormones com ara la leptina i la grelina, que 
juntament amb la senyalització d’altres molècules, permeten controlar el balanç 
energètic de tot l’organisme [166,167]. 
 

 En els vasos sanguinis, la insulina indueix la vasodilatació de les cèl·lules endotelials 
a través de l’activació de la producció d’òxid nítric [168]. 

A la Figura II-10 es poden veure esquematitzades les principals accions de la insulina en els 
diferents òrgans citats. 

 

Figura II-10. Accions de la insulina en diferents teixits. 

3.1.1. Via de senyalització de la insulina. Via PI3K-Akt. 

La insulina exerceix les seves funcions a través de la unió al seu receptor. El receptor de la 
insulina (IR, insulin receptor) és una proteïna de membrana heterotetramèrica, formada 
per dues subunitats α, situades a la part externa de la membrana plasmàtica, i dues 
subunitats β transmembrana. La insulina s’uneix a les subunitats α i provoca un canvi 
conformacional que condueix a l’activació de les subunitats β. D’aquesta manera, es 
produeix una reacció d’autofosforilació on les subunitats β fosforilen residus tirosina de la 
subunitat β adjacent. Aquesta autofosforilació de l’IR estimula l’activitat catalítica del propi 
receptor, que fosforila residus tirosina de substrats intracel·lulars, com ara IRS o Gab-1 
(Grb2-associated-binding protein 1) [126,163]. Hi ha diferents proteïnes IRS, sent les més 
importants en la regulació del metabolisme glucídic IRS-1 i IRS-2. IRS-1 és la isoforma més 
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abundant en el múscul esquelètic i el teixit adipós, mentre que IRS-2 predomina en el fetge 
[169,170] (Figura II-11).  

En aquest punt, la senyalització de la insulina pot seguir dues vies principals: la ruta PI3K 
(phosphoinositide 3-kinase), associada a la majoria de les respostes metabòliques de la 
insulina, o bé la ruta de les MAPK (mitogen-activated protein kinase), responsable dels 
efectes de creixement, proliferació i diferenciació cel·lular [164,171]. A continuació, degut 
a la seva rellevància en la present tesi, es descriurà únicament la ruta PI3K. 

 

Figura II-11. Senyalització de la insulina. Via PI3K. 

La proteïna PI3K és un dímer, format per una subunitat reguladora (p85) i una subunitat 
catalítica (p110), que es troba en el citosol de la cèl·lula. Quan la insulina activa les proteïnes 
IRS, aquestes s’associen a la subunitat p85 a través del domini SH2 (Src homology 2). Això 
provoca el transport de la subunitat p110 cap a la membrana plasmàtica on catalitzarà la 
formació de PIP3 (phosphatidylinositol triphosphate) a partir de PIP2 (phosphatidylinositol 
biphosphate). PIP3 estimula l’activitat de PDK1 (3’-phosphoinositide-dependent kinase 1) 
que, al seu torn, fosforila i activa diverses cinases, entre les que destaca la proteïna cinasa 
B, també coneguda com a Akt (v-Akt thymoma viral oncogene homolog) [126,163]. La 
fosforilació dels dos principals llocs reguladors, Thr308 i Ser473 són essencials per una 
completa activació de la proteïna Akt [170]. 

La proteïna Akt té una gran importància en la regulació de la homeòstasi energètica, ja que 
tal i com quedarà palès en els següents apartats intervé en nombroses accions de la 
insulina, a través de la fosforilació i regulació de diverses molècules.  

3.1.2. Insulina i homeòstasi de la glucosa 

La insulina té un paper molt important en la regulació de l’homeòstasi de la glucosa. Així, a 
través de l’activació d’Akt, promou la translocació intracel·lular del transportador GLUT4 
cap a la membrana plasmàtica, facilitant la captació de glucosa, principalment per part del 
múscul i del teixit adipós. També, l’activació d’Akt comporta la fosforilació en residus serina 
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o treonina de diverses proteïnes diana com ara la cinasa de la glucogen sintasa (GSK3β, 
glycogen synthase kinase 3 β) i la proteïna FoxO1 (Forkhead box protein O1), importants en 
els processos de gluconeogènesi i de síntesi de glucogen [170] (Figura II-12).  

GSK3β és un enzim clau en la regulació de la síntesi de glucogen. En condicions basals, la 
seva forma activa, no fosforilada, fosforila la glucogen sintasa (GS, glycogen synthase). Això 
produeix la seva inactivació i contribueix, d’aquesta manera, a la disminució de la síntesi de 
glucogen. Quan Akt fosforila GSK3β en els residus serina (Ser9) promou la seva inactivació 
i, en conseqüència, augmenta l’activitat de l’enzim GS i la síntesi de glucogen [171,172]. 

 

Figura II-12. Mecanismes de regulació de l’homeòstasi de la glucosa induïts per la 
insulina. 

Per altra banda, FoxO1 és un factor de transcripció que activa l’expressió de diversos gens, 
entre els que destaquen els enzims implicats en el procés de la gluconeogènesi hepàtica 
com G6P i fosfoenolpiruvat carboxicinasa (PEPCK, phosphoenolpyruvate carboxykinase). La 
insulina, a través de l’activació d’Akt, promou la fosforilació de FoxO1 en la posició Ser256 i 
indueix a una inactivació del factor de transcripció. La fosforilació produeix la seva retenció 
en el citosol, impedint que exerceixi la seva funció en el nucli [173]. En aquest sentit, s’ha 
demostrat que la supressió dels gens IRS-1 i IRS-2 en el fetge de ratolins, impedeix l’acció 
d’Akt sobre FoxO1, resultant en un desenvolupament de hiperglucèmia, hiperinsulinèmia, 
resistència a la insulina [174].  
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Per al contrari, en una situació de dejú, el glucagó secretat, a través de la senyalització 
cAMP/PKA promou la fosforilació de PKA que indueix a l’activació de CREB (cAMP response 
element binding protein), un factor de transcripció que també estimula la gluconeogènesi 
hepàtica [127,175]. CREB també regula l’activació de PGC-1α, que al seu torn, indueix la 
transcripció de gens gluconeogènics mitjançant l’activació d’HNF4 (hepatic nuclear factor 
4) i de FoxO1. A més, s’ha observat que SIRT1 indueix la desacetilació i, per tant, l’activació 
de PGC-1α i FoxO1 promovent la gluconeogènesi [127,163]. Cal destacar que l’activitat de 
SIRT1 és dependent de la quantitat de NAD+, coenzim sintetitzat gràcies a la proteïna 
NAMPT (nicotinamide phosphoribosyltransferase) [176]. 

Per altra banda, Akt també pot fosforilar i inhibir TSC2 (tuberus sclerosis complex 2), 
permetent l’activació d’mTOR (mammalian target of rapamycin) [177]. mTOR és una 
serina/treonina cinasa que, juntament amb SIRT1 i AMPK (adenosine monophosphate-
activated protein kinase), es considera un sensor d’energia. No obstant, mentre SIRT1 i 
AMPK s’associen als estats de baixa energia, com per exemple el dejú, mTOR s’associa amb 
els estats d’alta energia. mTOR té un paper molt important en el creixement, la proliferació 
cel·lular i la síntesi de proteïnes però també regula la gluconeogènesi, ja que s’ha descrit 
que pot fosforilar tant PGC-1α com FoxO1, promovent així la seva inhibició [127,178]. 

Així, en conjunt, s’observa que l’activació d’Akt és clau en la regulació de la homeòstasi de 
la glucosa. De fet, s’ha descrit que ratolins deficients d’Akt exhibeixen una síndrome 
prediabètica, ja que, a part d’hiperglucèmia, també presenten una reducció significativa de 
la captació de glucosa al múscul i al teixit adipós i una falta de regulació de la 
gluconeogènesi al fetge [179,180].  

3.1.3. Insulina i homeòstasi lipídica 

La insulina, de manera similiar al metabolisme glucídic, promou la síntesi de lípids i inhibeix 
la seva degradació. 

L’efecte de la insulina sobre la lipogènesi està principalment controlat pel factor de 
transcripció SREBP-1c. La insulina, a través de la via PI3K/Akt, activa SREBP-1c i facilita la 
seva exportació de l’ER al nucli, on estimula la transcripció d’enzims involucrats en la 
glucòlisi i en la lipogènesi [125]. A més, s’ha descobert que Akt, a través de l’estimulació 
d’mTOR, promou l’activació d’SREBP-1c [181,182] (Figura II-13).  

Akt promou també l’augment de la disponibilitat de precursors per la síntesi de lípids a 
l’estimular la captació de glucosa, així com alguns enzims que participen en el procés de la 
glucòlisi, com la GCK [127,181]. 

A més, la insulina augmenta la formació de lipoproteïnes VLDL en el fetge, a la vegada que 
estimula l’activitat de l’LPL, incrementant la captació de triglicèrids de la circulació 
sanguínia als teixits perifèrics com el múscul i el teixit adipós [165,183].  
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Per altra banda, tal i com s’ha detallat anteriorment, la insulina redueix la capacitat 
lipolítica del teixit adipós a través de la reducció de l’activitat de PKA i conseqüentment 
d’HSL, disminuint així els nivells de NEFAs en el plasma. A més, la insulina també redueix la 
β-oxidació en el múscul i en el fetge [160,163]. 

 

Figura II-13. Mecanismes de regulació de l’homeòstasi lipídica induïts per la insulina. 

3.1.4. Resistència a la insulina 

La resistència a la insulina es defineix com un estat patològic en el que els teixits diana no 
responen a uns nivells normals d’insulina circulant. En aquestes condicions, les cèl·lules β 
del pàncrees han de secretar més insulina per tal de poder reduir la glucèmia. Per aquest 
motiu, la resistència a la insulina té un paper molt important en el desenvolupament de la 
diabetis tipus 2 i també de la síndrome metabòlica [162]. 

A nivell molecular, s’han descrit diversos mecanismes que poden causar un defecte en la 
senyalització de la insulina i com a conseqüència induir la seva resistència. 

Una de les causes sembla ser l’increment de la fosforilació en serina de les proteïnes IRS, 
que impedeixen la fosforilació dels residus tirosina i per tant la seva activació. Així, es 
produeix un dèficit en la cascada de senyalització de la insulina, impedint l’activació de 
proteïnes com PI3K i Akt. Els receptors IRS poden ser fosforilats en serina per diverses 
cinases, com per exemple algunes isoformes de la proteïna cinasa C (PKC, protein kinase C), 
les quals són activades per l’acumulació de DAG [184]. També, l’activació de citocines 
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proinflamatòries, com ara TNFα i IL6, o l’estrès d’ER poden activar la cinasa JNK (c-Jun N-
terminal kinase) que fosforila IRS en la posició serina [170,185] (Figura II-14). 

Per altra banda, també sembla que la cinasa mTOR estigui implicada d’una manera similar. 
Tot i que Akt indueix l’activació d’mTOR, s’ha observat que l’activació continuada d’mTOR 
pot promoure un mecanisme de retroalimentació negativa, ja que la seva forma fosforilada 
promou la degradació d’IRS-2 i impedeix la senyalització d’IRS-1, a través de la fosforilació 
en posició serina [177]. 

Un altre mecanisme que pot ser responsable d’un defecte en la senyalització de la insulina 
és l’increment de proteïnes que regulen negativament aquesta via. Les proteïnes tirosines 
fosfatases (PTP, protein-tyrosine phosphatases), entre les que destaca PTP1B, defosforilen 
ràpidament molècules transductores de la via de senyalització de la insulina, promovent la 
seva inhibició [162]. Així, s’ha observat que ratolins deficients del gen Ptp1b indueixen la 
fosforilació en tirosina de les proteïnes IR i IRS i exhibeixen un increment de la sensibilitat 
a la insulina i, pel contrari, són resistents al desenvolupament de la resistència a la insulina 
induïda per una dieta rica en greixos [186]. També és important citar la fosfatasa coneguda 
com a PTEN (phosphatase and tensin homologue), capaç de defosforilar i inactivar el PIP3. 
Per tant, PTP1B i PTEN podrien considerar-se dianes terapèutiques potencials pel 
tractament de la diabetis tipus 2 [170].  

 

Figura II-14. Mecanismes implicats en la resistència a la insulina. 

A més, hi ha determinades proteïnes que s’uneixen a components de la via de senyalització 
de la insulina, produint la seva inhibició. És el cas, per exemple, de la proteïna SOCS 
(supressors of cytokine signaling), que a part de regular la senyalització de citocines, també 
s’ha vist que està implicada en el desenvolupament de la resistència a la insulina. SOCS 
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s’uneix al receptor IR i inhibeix la fosforilació d’IRS-1 i IRS-2, a la vegada que produeix una 
reducció dels nivells d’IRS-1 i IRS-2 mitjançant una degradació proteasòmica [187]. En 
aquest sentit, s’ha demostrat que l’expressió de SOCS3 està incrementada en ratolins 
obesos amb insulinoresistència [188]. 

3.2. Leptina 

La leptina és una hormona sintetitzada i secretada majoritàriament pel teixit adipós que té 
un paper molt important en la regulació de l’homeòstasi energètica. A més, també està 
involucrada en la regulació neuroendocrina, el sistema immunitari, les respostes 
inflamatòries i les funcions reproductives, entre d’altres [189,190]. 

La quantitat de leptina alliberada i per tant circulant es correlaciona directament amb el 
nombre i la mida dels adipòcits. A més, els nivells de leptina també es modulen en funció 
de l’estat nutricional: en els períodes de dejú, disminueixen; mentre que s’incrementen en 
els períodes postprandials. D’aquesta manera, la leptina circulant comunica al cervell 
l’estat d’energia emmagatzemada [191]. 

La funció principal de la leptina és promoure la disminució de la ingesta d’aliments i 
augmentar la despesa energètica. Així, la leptina travessa la BBB i actua principalment en 
el nucli arcuat de l’hipotàlem on modula l’activitat de diferents neurotransmissors i 
neuropèptids que regulen la ingesta [190,192]. 

El nucli arcuat de l’hipotàlem es compon principalment de dos tipus de neurones: les 
neurones orexigèniques, també conegudes com a neurones AgRP/NPY, que estimulen la 
gana a través de la producció i l’alliberació del neuropèptid Y (NPY, neuropeptide Y) i del 
pèptid AgRP (agouti-related peptide); i les neurones anorexigèniques, també conegudes 
com a neurones POMC/CART, que inhibeixen la gana a través de la producció de CART 
(cocaine- and amphetamine- regulated transcript) i de POMC (proopiomelanocortin), 
precursor de la hormona estimuladora dels α-melanòcits (MSH, melanocyte-stimulating 
hormones). En l’hipotàlem, la leptina activa les neurones anorexígenes i inhibeix les 
orexigèniques, promovent així una reducció de la ingesta i del pes corporal [193,194]. A 
més, també és responsable de contrarestar els efectes de la grelina, la principal hormona 
orexigènica [195]. 

A part de la regulació de la ingesta, la leptina també està implicada en la regulació de 
l’homeòstasi de la glucosa tant a nivell central com perifèric [196,197]. Així, la leptina actua 
en l’hipotàlem i inhibeix la producció hepàtica de glucosa a través del sistema nerviós 
autònom [198]. També estimula el transport de glucosa afavorint el reclutament del 
transportador GLUT4 i millorant la sensibilitat a la insulina dels teixits perifèrics [199] 
(Figura II-15). 
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Pel que fa al metabolisme lipídic, la leptina afavoreix la captació, la β-oxidació i la lipòlisi 
dels àcids grassos, i inhibeix la síntesi i emmagatzematge de triglicèrids [195]. Més 
concretament, s’ha observat que la leptina incrementa els enzims ACO i CPT-1, implicats 
en la β-oxidació, i disminueix l’expressió d’SREBP-1 que controla la transcripció de diferents 
gens implicats en la lipogènesi [125]. Pel que fa la lipòlisi, sembla ser que la leptina, a través 
de l’activació del sistema nerviós simpàtic, promou la fosforilació de la lipasa HSL [139,200] 

 

Figura II-15. Principals funcions de la leptina en la regulació de l’homeòstasi 
energètica. 

3.2.1. Via de senyalització de la leptina 

El receptor de la leptina (LepR, leptin receptor) s’expressa principalment en l’hipotàlem 
però també en d’altres regions del cervell com el còrtex i l’hipocamp, així com en teixits 
perifèrics com el múscul esquelètic, el fetge i el teixit adipós [201]. Existeixen 6 isoformes 
(a-f) del receptor LepR que es classifiquen com a isoformes secretades, curtes o llargues. 
La isoforma LepRb és la més llarga i la més important en la senyalització de la leptina 
[191,192].  

Quan la leptina s’uneix al seu receptor, aquest duu a terme un canvi conformacional que 
permet el reclutament i l’activació de la cinasa Jak2 (janus kinase 2). Un cop activada, Jak2 
s’autofosforila i també fosforila LepRb en tres posicions tirosina: Tyr985, Tyr1077 i Tyr1138. 
Cada una d’aquestes fosforilacions indueix l’activació de proteïnes STAT (signal transducers 
and activators of transcription) específiques que translocaran al nucli i modularan la 
transcripció de diferents gens [192,196] (Figura II-16).  

La fosforilació en la posició Tyr1138 activa la senyalització d’STAT3, la qual regula els 
principals efectes de la leptina en l’homeòstasi energètica i en les funcions 
neuroendocrines, ja que promou la regulació de la transcripció dels neuropèptids POMC, 
AgRP i NPY [191].  
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Figura II-16. Via de senyalització de la leptina. 

Per altra banda, Jak2 també pot fosforilar altres proteïnes, com per exemple IRS. Així, a 
través de l’activació IRS/PI3K la leptina i la insulina podrien actuar de forma sinèrgica en la 
regulació de l’homeòstasi de la glucosa [191,202]. No obstant, s’ha observat que aquest 
efecte és independent de la via STAT3, ja que ratolins deficients de la senyalització de la 
leptina induïda per STAT3 no presenten hiperglucèmia, mentre que sí que apareix 
marcadament als ratolins deficients del receptor de la leptina [203]. 

A més, tan la insulina com la leptina, a través de la senyalització IRS/PI3K, poden controlar 
el pes corporal de manera independent de la via Jak2/STAT3 [173,192]. En aquest sentit, 
s’ha observat que FoxO1 podria regular els efectes anorexígens de la insulina i la leptina a 
través de la regulació de la transcripció de neuropèptids relacionats amb la ingesta. Tal i 
com s’ha comentat a l’apartat de la insulina, FoxO1 és un factor de transcripció que pot ser 
fosforilat i per tant inactivat per Akt. En condicions de dejú, FoxO1 transloca del citoplasma 
al nucli i incrementa l’expressió del pèptid orexigènic AgRP, mentre que inhibeix l’expressió 
de POMC, anorexigènic, incrementant així la ingesta de menjar. Per al contrari, quan la 
insulina i la leptina actuen, s’activa la via PI3K/Akt que promou la inhibició de FoxO1 i 
conseqüentment de la ingesta [192,204] (Figura II-16). Així, per exemple, estudis en els que 
s’inhibeix la senyalització per PI3K han demostrat una disminució dels efectes anorexígens 
de la leptina [205]. 

La leptina també pot modular l’acció d’AMPK, una cinasa que té un paper crucial en la 
regulació de l’homeòstasi energètica, ja que integra els senyals hormonals i nutricionals 
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tant en el cervell com en els òrgans perifèrics. AMPK s’activa en condicions d’estrès 
metabòlic, causat per una disminució dels nivells d’ATP i un increment d’AMP i ADP [206]. 
En l’hipotàlem, la leptina inhibeix l’activitat de l’AMPK, reduint la ingesta de menjar [207]; 
per al contrari, en els teixits perifèrics estimula l’activitat de l’AMPK, promovent les vies 
catabòliques, com per exemple la β-oxidació i el transport de glucosa [191,208]. 

3.2.2. Resistència a la leptina 

Els principals efectes de la leptina són regular la ingesta i el pes corporal. No obstant, es va 
observar que tan pacients obesos com models murins als que se’ls havia induït l’obesitat, 
presentaven nivells alts de leptina en sang, que es correlacionen positivament amb 
l’adipositat [209,210]. A més, també es va demostrar que en ratolins obesos l’administració 
exògena de leptina era inefectiva per reduir la ingesta i el pes corporal [211]. Tots aquests 
efectes suggerien l’aparició d’un estat de resistència a la leptina, és a dir, de la incapacitat 
de la leptina, ja sigui endògena o exògena, per promoure els seus efectes [212,213]. 

S’han proposat diversos mecanismes per explicar l’aparició de la resistència a la leptina. En 
primer lloc, es podria deure a una disminució de la captació de leptina de la sang al cervell, 
i més concretament en l’hipotàlem, lloc principal d’actuació de la leptina [190,194]. Així, 
alguns estudis realitzats en humans demostren que en pacients obesos, la leptina perifèrica 
presenta una forta incapacitat per ser transportada al cervell [210]. S’ha demostrat que la 
leptina travessa la BBB per endocitosi facilitada per receptor i es creu que aquest receptor 
podria ser saturable, ja que la captació de leptina per part del cervell no incrementa de 
forma proporcional als nivells de leptina plasmàtica. A més, aquest transport podria ser 
inhibit per nivells alts de triglicèrids [190,214]. No obstant, sembla ser que la saturabilitat 
d’aquest transport varia segons les regions del cervell i es prediu l’existència d’un altre 
mecanisme de transport. És per això que calen més estudis per determinar els mecanismes 
específics que faciliten el transport de la leptina de la sang al cervell [213]. 

Un altre mecanisme responsable de la resistència a la leptina involucra una deficiència en 
la seva senyalització. D’aquesta manera, una reducció dels nivells del LepRb o una 
insuficient activació d’STAT3 poden comportar una disminució de la capacitat de 
transducció de la senyal, induint així una alteració en l’alliberament de neuropèptids com 
POMC i AgRP [213,215]. 

En aquest sentit, s’ha observat que diverses proteïnes, com SOCS3 i diferents fosfatases, 
entre les que destaca PTP1B, poden reduir la senyalització de la leptina. En l’hipotàlem, 
l’activació d’STAT3 promou la transcripció de SOCS3 i PTP1B, dues molècules que actuen 
com a reguladors negatius de la senyalització de la leptina. Aquestes molècules, descrites 
prèviament també en la senyalització de la insulina, interaccionen amb la fosforilació en la 
posició Tyr985 del receptor de la leptina, així com amb Jak2, realitzant una inhibició 
retrospectiva [191,192] (Figura II-17). No obstant, en un estat de resistència a la leptina, els 
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nivells de SOCS3 i PTP1B augmenten i s’inhibeix la transducció del senyal de la leptina 
[215,216]. Així, s’ha observat que un increment de SOCS3 en les neurones POMC indueix a 
una alteració de la senyalització d’STAT3, a una resistència a la leptina i finalment a obesitat 
[217]. Per altra banda, ratolins deficients de PTP1B presenten una millor sensibilitat a la 
leptina [218]. 

 

Figura II-17. Mecanismes implicats en la resistència a la leptina. 

En un estat de resistència a la leptina, la via PI3K també està afectada, tot i que de manera 
diferent a la via STAT3, ja que s’ha observat que la senyalització de PI3K s’altera més 
ràpidament que la de STAT3 [213]. Així, per exemple, Sahu i col. [219] van descriure que, 
en rates, la infusió crònica de leptina a nivell central produïa, al cap de dos dies, una 
alteració de la via PI3K, mentre que no s’observaren defectes en la senyalització d’STAT3. 

Els processos inflamatoris, com l’activació d’NF-κB (nuclear factor κB) i l’expressió de 
citocines inflamatòries com ara IL-1, TNFα, també poden ser responsables de la resistència 
a la leptina en l’hipotàlem [192,220]. Així, per exemple, Benzler i col. [221] van observar 
que la inhibició de la senyalització d’NF-κB en neurones del nucli arcuat de l’hipotàlem 
atenua l’increment de la ingesta i del pes corporal induïts per la ingesta de dietes riques en 
greixos, així com l’expressió de SOCS3, indicant una millor sensibilitat a la leptina. 

Per altra banda, també hi ha certa evidència que l’estrès d’ER podria estar relacionat amb 
la resistència a la leptina [194,222]. En aquest sentit, s’ha observat que models murins que 
ingereixen dietes que indueixen a l’obesitat expressen nivells elevats de molècules 
relacionades amb l’estrés d’ER en l’hipotàlem [192,223]. A més, s’ha demostrat que 
l’administració d’un inductor de l’estrés d’ER, atenua els efectes de la leptina i la insulina 
en el hipotàlem a través de la inactivació d’STAT3 i d’Akt [224].  
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3.3. Adiponectina 

L’adiponectina és una hormona produïda i secretada pel teixit adipós, de gran importància 
en la regulació homeostàtica de l’energia. Se secreta a la circulació sanguínia en diferents 
formes: trimèrica, hexamèrica i d’alt pes molecular. Aparentment, cada forma modula 
funcions específiques en diferents teixits [225,226].  

A diferència de la majoria d’adipocitocines, els nivells d’adiponectina són inversament 
proporcionals a l’obesitat i al grau de resistència a la insulina [226,227]. Per aquest motiu, 
s’ha observat que tan en humans com en models animals obesos l’expressió d’adiponectina 
és baixa [228,229] 

L’adiponectina està implicada en un gran nombre d’activitats biològiques. Entre elles, 
destaca la capacitat per millorar la sensibilitat a la insulina als principals òrgans diana, la 
modulació de la resposta inflamatòria i la regulació del metabolisme energètic [225] (Figura 
II-18). 

 

Figura II-18. Efectes de l’adiponectina en diferents òrgans. 

Està àmpliament acceptat que l’adiponectina actua com a sensibilitzador de la insulina, ja 
que afavoreix la captació de glucosa i disminueix la gluconeogènesi. Diversos estudis han 
observat que la seva administració intraperitoneal redueix els nivells de glucosa en plasma, 
a la vegada que baixos nivells d’adiponectina s’han relacionat amb la resistència a la 
insulina [230,231]. 

Pel que fa al metabolisme lipídic, l’adiponectina inhibeix la lipogènesi i l’acumulació de 
triglicèrids en el fetge i en el múscul, mentre que incrementa l’oxidació d’àcids grassos. 
Totes aquestes accions afavoreixen també la sensibilitat a la insulina [127,225]. 
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A nivell vascular, l’adiponectina promou un increment de la producció d’òxid nítric (NO, 
nitric oxide) i redueix l’expressió de molècules d’adhesió a les cèl·lules endotelials, facilitant 
així la vasodilatació endotelial [226,232]. 

A més, l’adiponectina també presenta una activitat antiinflamatòria, ja que s’ha observat 
que inhibeix la producció de ROS, de citocines inflamatòries com TNFα i IL-6 i la 
senyalització d’NF-κB, mentre que indueix l’expressió de citocines antiinflamatòries com IL-
10. [225,227]. D’aquesta manera, a través de la regulació de la resposta inflamatòria, 
l’adiponectina també afavoreix indirectament la sensibilitat a la insulina. En aquest sentit, 
s’ha observat que tan els nivells d’adiponectina com dels seus receptors estan disminuïts 
en un estat d’inflamació crònica associada a diabetis, obesitat i resistència a la insulina 
[233]. 

3.3.1. Via de senyalització de l’adiponectina 

L’adiponectina actua sobre els receptors anomenats AdipoR (adiponectin receptor)1 i 
AdipoR2. Són receptors transmembrana que s’expressen ubiquament, tot i que AdipoR1 és 
més abundant en el múscul esquelètic i AdipoR2 predomina en el fetge [228,234]. No 
obstant, en cap dels dos receptors de l’adiponectina s’ha detectat la presència d’una 
activitat cinasa intrínseca o fosforilació que pugui transmetre la senyalització de 
l’adiponectina, fet que indica que probablement els receptors d’adiponectina s’uneixen a 
altres molècules que sí permeten la senyalització. En aquest sentit, s’ha identificat APPL1 
(Adaptor protein containing pleckstrin homology domain, phosphotyrosine binding domain, 
and leucine zipper motif), una proteïna adaptadora amb múltiples dominis funcionals que 
s’uneix directament als dominis intracel·lulars dels receptors AdipoR1 i AdipoR2 i permet 
regular les accions de l’adiponectina [235,236]. APPL1 activa diferents vies de senyalització 
principalment a través de l’activació d’AMPK. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, AMPK és una proteïna amb activitat serina/treonina 
cinasa regulada per AMP que té un paper molt important en el control de l’estat metabòlic 
cel·lular. La seva activació té lloc a través de la fosforilació en la posició Thr172 regulada per 
LKB1 (liver kinase B1) i promou la fosforilació de diferents vies, afavorint els processos 
catabòlics i inhibint els processos anabòlics que consumeixen ATP [192,225,235]. A 
continuació es detallaran algunes d’aquestes vies (Figura II-19). 

En primer lloc, AMPK fosforila i inactiva ACC, enzim clau en la síntesi d’àcids grassos. Això 
produeix una reducció dels nivells de malonil-CoA que, al seu torn, és un inhibidor 
al·lostèric de l’enzim CPT-1, enzim clau en l’oxidació. Així, AMPK al fosforilar i inactivar ACC, 
inhibeix la síntesi d’àcids grassos a la vegada que augmenta la seva oxidació [225,237]. 
AMPK també redueix la síntesi de triglicèrids mitjançant la inhibició de l’expressió de gens 
lipogènics com ara FAS i GPAT, a través de la reducció de l’expressió d’SREBP-1c i de la 
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fosforilació de ChREBP, que redueix la seva capacitat d’unió als diferents elements de 
resposta [238,239]. 

 

Figura II-19. Via de senyalització de l’adiponectina. 

Pel que fa a la hidròlisi dels àcids grassos, s’ha demostrat que l’adiponectina inhibeix la 
lipòlisi en el teixit adipós probablement a través de l’activació d’AMPK, que al seu torn 
inhibiria la lipasa HSL [240,241]. No obstant, hi ha certa controvèrsia en els efectes de 
l’adiponectina sobre la lipòlisi, ja que recentment, també s’ha observat que l’activació 
d’AMPK provoca una activació de la lipasa ATGL [242]. 

L’adiponectina, especialment a través d’AMPK, també inhibeix l’expressió de G6P i de 
PEPCK, principals enzims involucrats en la gluconeogènesi [237]. A més, s’ha observat que 
facilita la captació de glucosa tant en el fetge com en els òrgans perifèrics, on incrementa 
la translocació de GLUT4 [234,236]. Aquesta translocació es duu a terme a través de 
l’activació d’AMPK, p38 MAPK i també mitjançant la interacció de la GTPasa Rab5 (Ras-
associated protein 5) amb APPL1. Així, s’ha observat que una sobreexpressió d’APPL1 
incrementa la translocació de GLUT4 a la membrana [236,243]. 

L’activació d’AMPK també regula l’activitat antiinflamatòria de l’adiponectina, així com la 
producció d’NO [228,244]. En les cèl·lules endotelials, l’activació d’AMPK indueix la 
fosforilació d’eNOS, resultant en un increment de la producció d’NO [228,232,245]. 

Per altra banda, l’adiponectina, ja sigui directament o bé a través d’AMPK, també regula 
PPARα, un factor de transcripció clau en el metabolisme. Així, incrementa els nivells de 
PPARα promovent l’oxidació d’acids grassos [225,239,246]. A més, en el fetge, 
l’adiponectina incrementa l’expressió de gens diana de PPARα, com CD36 que facilita la 
captació i el metabolisme dels àcids grassos [247]. 
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Pel que fa a la relació entre les vies de la insulina i l’adiponectina, s’ha demostrat que APPL1 
potencia la senyalització d’Akt induïda per insulina [236]. Així, s’ha observat que en 
condicions basals, APPL1 forma un complex amb IRS, que quan és estimulat per 
adiponectina o insulina, promou la unió del substrat IRS al receptor IR, activant així la 
senyalització de la insulina [248]. A més, també s’ha observat que l’adiponectina promou 
la fosforilació d’IR i d’IRS [227,233]. 

En el CNS, en condicions de dejú, l’expressió d’adiponectina i dels seus receptors 
s’incrementa en el nucli arcuat de l’hipotàlem. L’augment d’adiponectina indueix a un 
increment de l’activitat d’AMPK que, al seu torn, promou la ingesta de menjar [249]. 
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4. EL RETICLE ENDOPLASMÀTIC 

L’ER és un orgànul amb un paper molt important en l’homeòstasi cel·lular, ja que, entre 
d’altres funcions, s’encarrega de controlar la síntesi, el plegament i la maduració de les 
proteïnes. Aquelles que presenten un bon plegament són exportades a l’aparell de Golgi, 
mentre que les que tinguin un plegament incomplert es mantenen en l’ER per completar el 
procés de plegament o bé són degradades pel procés anomenat ERAD (endoplasmic 
reticulum-associated degradation) [250,251]. 

En condicions normals, hi ha un equilibri entre la càrrega de proteïnes en l’ER i la seva 
capacitat de plegament. No obstant, alteracions en l’homeòstasi de l’ER, a causa per 
exemple d’un increment en la síntesi de proteïnes o una acumulació de proteïnes mal 
plegades, indueixen a una condició anomenada estrès d’ER [250].  

4.1. Estrès d’ER 

L’estrès d’ER promou la resposta UPR (unfolded protein response), la qual té com a principal 
objectiu restablir l’homeòstasi de l’ER, incrementant la capacitat de plegament de 
proteïnes i reduint la càrrega de proteïnes mal plegades. Amb aquesta finalitat, l’UPR 
promou l’expansió de la membrana de l’ER, l’expressió de la maquinària necessària per 
realitzar el plegament i la degradació de proteïnes mal plegades, mentre que inhibeix la 
traducció de proteïnes [251,252].  

L’UPR consta de tres branques que actuen en paral·lel i de forma coordinada. S’activen a 
través de tres proteïnes transmembrana de l’ER que actuen com a sensors: IRE1 (inositol 
requiring protein-1), PERK (protein kinase RNA-like ER kinase) i ATF (activating transcription 
factor) 6 (Figura II-20). En condicions normals, aquests transductors es mantenen inactius 
a través de la interacció amb la xaperona BiP, també coneguda com a Grp78 (glucose-
regulated protein, 78-KD). L’estrès d’ER incrementa la unió de Grp78 amb les proteïnes mal 
plegades, el que provoca la seva dissociació d’IRE, PERK i ATF6 promovent la seva activació 
[194,253]. 

IRE1 és el sensor de l’estrès d’ER més estudiat i conservat evolutivament. L’activació d’IRE1 
indueix la seva capacitat endoribonucleasa que promou la fragmentació de l’mRNA d’XBP1 
(X-box binding protein 1). IRE1 elimina un intró de 26 parells de bases i els dos fragments 
resultants condueixen a la traducció d’una proteïna de pes molecular més elevat, 
anomenada XBP1s (XBP1 spliced form). XBP1s és un factor de transcripció que indueix 
l’expressió de gens que incrementen la capacitat de plegament de l’ER, el procés ERAD i la 
biosíntesi lipídica, com ara dnajb9 (DnaJ/Hsp40 homolog, subfamily B, membre 9), edem1 
(endoplasmic reticulum degradation-enhancer alpha-mannosidase-like protein 1) o 
sec61α1 (sec61 complex, alpha-1 subunit) [253,254]. IRE1 també promou l’activació de JNK 
que indueix apoptosi i inhibició de la senyalització de la insulina. A més, s’ha observat que 
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IRE1 degrada mRNA específics gràcies a l’activitat RNAsa, un procés conegut amb el nom 
de RIDD (regulated IRE1-dependent decay), que probablement té l’objectiu de reduir la 
síntesi de proteïnes que requereixen plegament en l’ER [250,251,253].  

 

Figura II-20. Via de senyalització de l’estrès de reticle endoplasmàtic. Adaptada de 
Cnop i col. [251] 

PERK és una cinasa amb activitat treonina-serina que, de la mateixa manera que IRE1, 
s’activa a través d’autofosforilació. Un cop activada, PERK fosforila el factor iniciador de la 
traducció eIF2α, (eukaryotic translation initiation factor 2 alpha), fet que produeix una 
atenuació de la traducció de proteïnes i una reducció de la càrrega proteica en l’ER. No 
obstant, la fosforilació d’eIF2α promou la traducció selectiva d’ATF4, el qual indueix 
d’alguns gens com CHOP (C/EBPα-homologous protein) i GADD34 (growth arrest and DNA 
damage-inducible protein). CHOP és un factor de transcripció que controla gens involucrats 
en l’apoptosi, mentre que GADD34 activa la desfosforilació de eIF2α, a través de PP1 i per 
tant atenua la inhibició de la traducció mitjançant un mecanisme de retroalimentació 
negativa. PERK també fosforila NRF (nuclear factor erythroid related factor)2, un factor de 
transcripció de la resposta antioxidant. A més, quan eIF2α és marcadament incrementat, 
s’inhibeix la traducció d’IκB (inhibitor of κB), fet que promou una activació de la resposta 
inflamatòria a través de la senyalització de NFκB [251,252]. 

La tercera via és iniciada per ATF6. Quan hi ha un estrès d’ER, ATF6 transloca de l’ER a 
l’aparell de Golgi, on és processada per les proteases S1P i S2P (site-1, site-2 preoteases) 
alliberant el fragment N-terminal d’ATF6. Aquest fragment migra al nucli on actua com a 
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factor de transcripció incrementant l’expressió d’XBP1 i de xaperones involucrades en 
l’ERAD, la biosíntesi de lípids i el plegament de proteïnes, com Grp78 o Grp94 [250,255].  

No obstant, cal remarcar que l’activació de l’UPR no sempre resulta amb una restauració 
de l’equilibri en l’ER. Una activació prolongada de l’UPR pot conduir a una disfunció crònica 
de l’orgànul, incapaç de resoldre l’estrès de l’ER. Així, l’UPR pot iniciar la mort cel·lular, a 
través de la regulació de l’apoptosi induïda principalment per CHOP i JNK [194,251].  

4.2. Estrès d’ER i metabolisme 

Diversos estudis i revisions evidencien la interacció de l’estrès d’ER i l’UPR amb diferents 
vies metabòliques com la inflamació, la senyalització de la insulina i el metabolisme glucídic 
i lipídic [253,256]. A continuació, es detallarà la relació entre l’estrès d’ER i algunes 
d’aquestes vies de senyalització. 

4.2.1. Estrès d’ER i metabolisme lipídic 

La resposta UPR té un paper molt important en la regulació del metabolisme lipídic. 
Diversos estudis han examinat les funcions de les diferents branques de la resposta UPR en 
el metabolisme lipídic [257]. 

SREBP-1c, tal i com s’ha mencionat anteriorment, és un factor de transcripció molt 
important en la regulació de la lipogènesi. De la mateixa manera que ATF6, SREBP-1c es 
troba associat a Grp78 i per la seva activació requereix la seva dissociació i el processament 
en l’aparell de Golgi. Així, quan s’indueix l’estrès d’ER, també es promou l’activació 
d’SREBP-1c i, conseqüentment, s’incrementa l’expressió de gens involucrats en la 
lipogènesi [251,258].  

Per altra banda, també s’ha demostrat que XBP1 activa directament l’expressió d’SREBP-
1c [259] així com de gens lipogènics com SCD1, DGAT i ACC [260]. En aquest sentit, estudis 
realitzats per Lee i col. [254] mostren que ratolins deficients en XBP1 presenten una 
important disminució de l’expressió d’aquests gens lipogènics. A més, apunten que XBP1 
és un regulador crucial de la lipogènesi, ja que dietes riques en carbohidrats incrementen 
l’expressió dels gens lipogènics en animals wildtype però no en animals deficients d’XBP1. 

No obstant, s’ha descrit que IRE1, a través del procés RIDD, és capaç de degradar l’mRNA 
d’alguns enzims lipogènics, inhibint la lipogènesi hepàtica [261]. 

També, s’ha observat que l’estrès d’ER, a través d’un mecanisme dependent de PERK, 
promou l’acumulació de VLDL en el fetge, ja que incrementa l’expressió hepàtica de VLDLR 
[262], i afecta la producció de VLDL, ja que promou la degradació d’Apo B-100 [263,264]. 
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4.2.2. Estrès d’ER i gluconeogènesi 

L’estrès de reticle també està relacionat amb el procés de gluconeogènesi. No obstant, en 
funció de quina branca de la resposta UPR s’activa, la gluconeogènesi pot ser potenciada o 
inhibida [255]. 

Estudis realitzats per Zhang i col. demostren que PERK indueix l’activació de FoxO1 a través 
de la fosforilació en la posició Ser298. Així, PERK podria contrarestar els efectes de la insulina 
via Akt, promovent un increment de l’activitat de FoxO1 i per tant, de la transcripció de 
gens gluconeogènics com PEPCK i G6P [265]. A més, PERK a través d’eIF2α també podria 
estimular la síntesi de glucosa hepàtica, incrementant la traducció de C/EBP (CCAAT-
enhancer-binding protein)α i C/EBPβ, els quals, al seu torn, poden regular la 
glucogenogènesi així com l’expressió de PPARγ [266]. 

En canvi, s’ha observat que XBP1s interacciona directament amb el factor de transcripció 
FoxO1, provocant la seva degradació i per tant la disminució de l’expressió d’enzims 
gluconeogènics. En conseqüència, disminueix la síntesi de glucosa hepàtica [267]. En 
aquest mateix sentit, també s’ha descrit que ATF6 s’uneix a CRTC2 (CREB regulated 
transcription coactivator 2), un coactivador de CREB, de manera que l’activació d’ATF6 
promou la dissociació de la interacció CREB-CRTC2 i com a conseqüència la inhibició de 
l’expressió de gens gluconeogènics [268]. 

4.2.3. Estrès d’ER i resistència a la insulina 

L’activació de l’UPR s’ha associat al desenvolupament de la resistència a la insulina. Així, 
s’ha observat que inductors de l’UPR alteren la senyalització de la insulina [269], mentre 
que xaperones que redueixen l’estrès d’ER la milloren [270]. 

L’estrès d’ER pot contribuir al desenvolupament de la resistència a la insulina a través de 
l’estimulació de cinases que poden interferir en la senyalització de la insulina. En aquest 
sentit, diversos estudis han demostrat que IRE1 promou l’activació de JNK que indueix la 
fosforilació d’IRS-1 en la posició serina, inactivant la senyalització de la insulina [270,271]. 

També s’ha observat que la insulina activa la via d’XBP1, ja que la interacció física d’XBP1s 
amb p85, la subunitat reguladora de PI3K, facilita la seva translocació al nucli [272].  

A més, l’estrès d’ER també pot induir la resistència a la insulina indirectament, ja que 
promou l’alteració d’enzims involucrats en la lipogènesi i gluconeogènesi així com de 
citocines proinflamatòries. De fet, les tres branques d’UPR s’han associat amb la resposta 
inflamatòria [273]. 

Així, s’ha observat que l’activació d’IRE, ATF6 i PERK indueixen l’activació d’NF-κB que 
promou la síntesi de citocines inflamatòries [256,274]. Pel que fa la via PERK, tal i com s’ha 
comentat, la seva activació pot produir una inhibició de la traducció d’IκB, que resulta amb 



II. INTRODUCCIÓ 

54 
 

una reducció de la ratio IκB/NF-κB, que indueix la translocació de NFκB al nucli i, 
conseqüentment, incrementa l’expressió de gens inflamatoris [275]. Per altra banda, 
l’activació d’IRE promou la fosforilació de JNK que també indueix la resposta inflamatòria 
[256,276].  
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5. FUNCIÓ VASCULAR 

5.1. L’endoteli 

L’endoteli és una capa unicel·lular que cobreix la superfície més interna dels vasos 
sanguinis. Presenta múltiples funcions com ara permetre l’intercanvi de molècules entre la 
sang i els teixits, regular la coagulació i la fibrinòlisi, així com la resposta immune i 
inflamatòria. A més, també controla la reactivitat vascular a través de l’alliberament de 
substàncies anomenades EDRF (endothelium-derived relaxing factors) que indueixen a la 
relaxació, i de substàncies anomenades EDCF (endothelium-derived constricting factors) 
que promouen la contracció [277,278].  

Entre les substàncies EDRF, l’NO és la substància vasodilatadora més important i més ben 
caracteritzada. També presenta accions antiinflamatòries, antiagregants plaquetàries 
antiproliferatives i antimigratòries que contribueixen al manteniment de l’endoteli [277]. 
No obstant, la prostaciclina (PGI2, prostacyclin), produïda per la PGIS (prostacyclin 
synthase) i un grup d’EDRF, anomenats EDHF (endotelium-dependent hyperpolarizations 
factors) també tenen un paper destacat en la regulació de la vasodilatació [75].  

Pel que fa les substàncies EDCF, l’endotelina-1 (ET-1, endothelin-1) i l’angiotensina II (Ang-
II, angiotensin-II) s’han identificat com els factors que produeix l’endoteli amb més poder 
contràctil [75]. De fet, diversos estudis suggereixen que l’ET-1 actua com a mediador de la 
vasconstricció promoguda per Ang-II [279,280]. També, algunes prostaglandines produïdes 
per la ciclooxigenasa (COX, cyclooxygenase), com ara el tromboxà A2 (TxA2, thromboxane 
A2), s’han associat amb la contracció depenent de l’endoteli [281]. 

5.2. Regulació del to vascular 

Les substàncies vasodilatadores i vasoconstrictores regulen el to vascular a través de 
l’activació de diferents vies de senyalització.  

L’NO es considera el principal promotor de la vasodilatació dependent de l’endoteli (EDV, 
endothelial-dependent vasodilatation). Se sintetitza en les cèl·lules endotelials gràcies a 
l’acció d’eNOS que catalitza l’oxidació de L-arginina per formar NO i L-citrulina. Aquesta 
reacció requereix O2 i NADPH com a cosubstrats i diferents cofactors com ara BH4 
(tetrahydrobiopterin), FAD i FMN [282]. 

eNOS pot activar-se per un increment dels nivells de calci intracel·lulars o bé per 
fosforilació. La força de fricció (shear stress) que exerceix el flux sanguini laminar al circular 
pels vasos sanguinis així com l’activació de receptors específics endotelials, en resposta a 
substàncies com l’Ach i la bradicinina (BK, bradykinin), poden incrementar els nivells de 
Ca2+ i per tant induir la síntesi d’NO [283] (Figura II-21). Respecte la fosforilació, eNOS pot 
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fosforilar-se en diferents residus Ser, Thr i Tyr a través de cinases així com de diversos 
estímuls mecànics, metabòlics i humorals [284]. Amb tot, la fosforilació en la posició Ser1177 
sembla ser la més important en promoure l’activació d’eNOS. Així, per exemple, 
l’adiponectina i la insulina, tal i com s’ha descrit en capítols anteriors, a través de l’activació 
d’AMPK i de la via PI3K/Akt respectivament, estimulen la síntesi d’NO en les cèl·lules 
endotelials mitjançant la fosforilació d’eNOS en la posició Ser1177 [239,282,285].  

 

Figura II-21. Vies de senyalització que promouen la relaxació de les cèl·lules del múscul 
llis vascular. 

L’NO produït difon des de les cèl·lules endotelials cap a les cèl·lules del múscul llis vascular 
on indueix l’activació de l’enzim guanilat-ciclasa soluble (GCS, soluble guanylate cyclase) 
que resulta amb un increment dels nivells cel·lulars del segon missatger cGMP [277]. 

L’increment de cGMP intracel·lular indueix l’estimulació de la proteïna cinasa dependent 
de cGMP (PKG, cGMP-dependent protein kinase), que promou la relaxació de les cèl·lules 
musculars a través de la inhibició de l’entrada de calci a la cèl·lula, provocant una 
disminució del calci intracel·lular, necessari per la interacció de les proteïnes contràctils 
[286]. A més, cGMP també promou la relaxació a través de la fosforilació de diferents 
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proteïnes com la MLCP (myosin light chain phosphatase) i la proteïna VASP (vasodilator-
stimulated phosphoprotein) en la posició Ser239 [287,288]. 

Per altra banda, a part de la via de senyalització NO/cGMP/PKG, també hi ha altres vies que 
poden induir la relaxació de les cèl·lules musculars, com ara la via dependent de cAMP [18].  

Els nivells de cAMP es poden veure modulats per l’alliberament de diverses substàncies 
com ara PGI2 i epinefrina, a través de l’activació dels receptors IP (prostacyclin receptor) i 
β2-adrenèrgics, respectivament. Mitjançant proteïnes G acoblades, l’activació d’aquests 
receptors indueix l’enzim adenilat ciclasa (AC) que resulta amb un increment de cAMP 
[277]. 

Quan els nivells de cAMP s’incrementen en les cèl·lules del múscul llis vascular, s’activa 
l’enzim PKA que, de manera similar a PKG, promou la relaxació a través d’una disminució 
dels nivells de calci de les cèl·lules musculars i de la fosforilació de determinades proteïnes 
com MLCP i VASP en la posició Ser157 [289,290].  

Usualment, s’ha considerat la via NO/cGMP/PKG dependent de l’endoteli, mentre que la 
via cAMP/PKA independent. No obstant, alguns estudis suggereixen que la vasodilatació 
promoguda per cAMP també podria estar associada a l’endoteli [289].  

La proteïna VASP és una proteïna que s’associa amb els filaments d’actina, les adhesions 
focals i els contactes entre cèl·lules amb un paper molt important en el control de la 
dinàmica del citoesquelet. Diversos estudis han utilitzat la proteïna VASP per estudiar 
l’activitat de les cinases PKG i PKA, ja que s’ha identificat com un substrat validat de les 
mateixes [288,291,292]. D’aquesta manera, la proteïna VASP és fosforilada en la posició 
Ser239 a través de la via NO/cGMP/PKG, mentre que la fosforilació en la posició Ser157 es 
deu principalment a l’activació de la senyalització cAMP/PKA [289]. 

Un tercer procés bioquímic que regula la vasodilatació és la formació d’EDHF. L’EDHF 
produeix la relaxació de les cèl·lules vasculars a través de l’activació de canals de K+ que 
indueixen l’hiperpolarització de la membrana. La seva síntesi és estimulada, entre d’altres 
lligands, per l’Ach i la BK i té un paper destacat en la modulació del to vascular, 
especialment en els vasos sanguinis petits [287,293].  

Pel que fa als processos que promouen la contracció, diverses substàncies com ET-1 i Ang-
II, així com l’epinefrina i la norepinefrina indueixen la contracció de les cèl·lules del múscul 
llis vascular a través de l’activació de receptors específics: ETA (endothelin receptor type A), 
AT1 (angiotensin II type 1-receptor) i α1-adrenèrgics, respectivament. L’activació d’aquests 
receptors, acoblats a proteïnes G, promou un increment d’IP3, un segon missatger que 
indueix a l’augment de Ca2+ intracel·lular, fet que promou la contracció del múscul llis 
vascular [280,287].  
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5.3. Disfunció endotelial  

La disfunció endotelial és una alteració de la capacitat endotelial per mantenir l’equilibri 
entre la producció de substàncies EDRF i EDCF. S’han identificat diversos mecanismes que 
poden contribuir a la disfunció endotelial com ara una reducció dels nivells d’EDRF, un 
increment de la síntesi d’EDCF o bé una sobreexpressió de les espècies reactives d’oxigen 
(ROS, reactive oxygen species) [75,281].  

Entre aquests mecanismes, la reducció de la biodisponibilitat de l’NO té un paper principal 
en el desenvolupament de la disfunció endotelial. En primer lloc, l’increment de la 
inactivació d’NO, principalment promogut per ROS, pot alterar la seva biodisponibilitat. 
Així, un augment de l’activitat dels enzims NADPH oxidases (Nox, NADPH oxidases) indueix 
a un increment de ROS, especialment d’anions superòxid (O2·) que reaccionen ràpidament 
amb l’NO per formar peroxinitrit (ONOO-). Això produeix una reducció dels nivells d’NO que 
contribueix a l’alteració de la vasodilatació [278,294]. 

En segon lloc, una disminució de l’expressió i/o de l’activitat de l’enzim eNOS també pot 
induir una menor formació d’NO. En aquest sentit, l’estrès oxidatiu pot promoure un 
desacoblament de l’enzim eNOS, un procés en el qual eNOS deixa de generar NO i genera 
anions superòxids. Entre els mecanismes implicats en el desacoblament d’eNOS destaquen 
l’oxidació del cofactor BH4, una disminució del substrat L-arginina o una acumulació de 
metilarginines [278]. A més, la hipòxia, altes concentracions d’LDL oxidades, citocines o 
liposacàrids poden reduir l’expressió d’eNOS [283]. 

L’activitat d’eNOS també pot ser modulada per hormones com la insulina i l’adiponectina 
[281]. Pel que fa a la insulina, diversos estudis evidencien que la resistència a la insulina 
redueix la vasodilatació endotelial, a causa d’una manca d’activació d’eNOS [295]. 
Inversament, eNOS té un paper important en la regulació de la sensibilitat a la insulina 
gràcies als seus efectes perifèrics [278]. En aquest sentit, estudis realitzats per Duplain i col. 
[296] van observar que la deficiència d’eNOS en ratolins promou el desenvolupament de 
resistència a la insulina, d’hiperlipidèmia i d’hipertensió. Per altra banda, una alteració dels 
nivells d’adiponectina en plasma també podria modular els nivells d’NO [285]. 

Igualment, una disminució dels nivells de cAMP i cGMP pot contribuir a un dèficit de la 
senyalització de les vies que promouen la vasodilatació. Les PDE són una família d’enzims 
que degraden cGMP i cAMP. En les cèl·lules vasculars, la isoforma PDE5 es considera la 
principal responsable de la hidròlisi de cGMP, mentre que la PDE4 de la hidròlisi de cAMP 
[288,290]. Així, un increment d’aquests enzims pot promoure una reducció de cAMP i 
cGMP i per tant de la relaxació de les cèl·lules del múscul llis vascular. 

Per altra banda, a part d’eNOS, a l’endoteli hi ha una altre isoforma de l’enzim NOS, la iNOS 
(inducible nitric oxide synthase). A diferència d’eNOS, iNOS és independent de calci. En 
condicions basals, l’activitat d’iNOS és molt baixa, mentre que en resposta a l’estrès 
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cel·lular o durant els processos inflamatoris iNOS és estimulada. En un estat inflamatori, la 
quantitat d’NO produïda per iNOS és molt superior a la produïda per eNOS i, a més, iNOS 
pot mantenir-se actiu durant diversos dies. iNOS també s’ha detectat en plaques 
arterioscleròtiques i l’alliberament de grans quantitats d’NO s’ha associat amb la producció 
de ROS [297,298]. D’aquesta manera, s’ha descrit que la inducció d’iNOS també contribueix 
al desenvolupament de la disfunció endotelial [299]. 

Respecte EDCF, un increment de la seva producció també contribueix al desenvolupament 
de la disfunció endotelial [281]. En aquest sentit, s’ha observat que tant models animals 
[300,301] com pacients diabètics [279,302] que havien desenvolupat disfunció endotelial 
presentaven un increment de l’activitat de l’enzim COX, de la síntesi de TxA2 així com dels 
nivells d’ET-1 i d’Ang-II. 

Finalment, cal esmentar que diversos factors com la hipertrigliceridèmia, 
l’hipercolesterolèmia i la inflamació poden promoure la disfunció endotelial, i que aquesta 
s’ha associat amb alteracions com l’arteriosclerosi, la hipertensió i la resistència a la insulina 
que contribueixen al desenvolupament de malalties cardiovasculars i diabetis [278,281].  
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6. FUNCIÓ COGNITIVA 

6.1. La cognició 

La cognició es defineix com la capacitat per desenvolupar coneixements. En altres paraules, 
la cognició és l’habilitat per adquirir i processar informació a la que s’accedeix a través de 
diferents fonts com l’experiència i la percepció, i convertir-la en coneixement. Hi ha 
diversos processos cognitius com ara l’aprenentatge, l’atenció, la memòria, el llenguatge i 
el raonament [303,304]. 

La memòria i l’aprenentatge són dos processos íntimament relacionats. L’aprenentatge és 
el procés pel qual adquirim el coneixement, mentre que la memòria és el procés on el 
coneixement és codificat, emmagatzemat, consolidat i posteriorment recuperat. Ambdós 
processos s’integren en diferents àrees cerebrals entre les que destaquen el còrtex i 
l’hipocamp [305,306]. 

La plasticitat sinàptica, també coneguda com a neuroplasticitat, és la capacitat del CNS per 
recuperar-se i reestructurar-se, i té un paper molt important en la memòria i 
l’aprenentatge. És un procés complex pel qual les neurones es regeneren tant 
anatòmicament com funcionalment i es formen noves connexions sinàptiques per tal 
d’adaptar-se a nous entorns i reduir les alteracions produïdes per trastorns, lesions o 
patologies [307].  

BDNF (brain-derived neurotrophic factor) és una neurotrofina amb un paper molt 
important en la supervivència i el creixement neuronal. Estimula la plasticitat sinàptica a 
través de molècules com la sinapsina 1 (SYN1, synapsin 1), GAP-43 (growth associated 
protein) i CREB [308].  

Així, BDNF indueix la fosforilació de SYN1 que modula l’alliberament de neurotransmissors 
a través de l’exocitosi de les vesícules sinàptiques. També promou el creixement axonal i 
ajuda a mantenir el contacte sinàptic. Pel que fa a GAP-43, aquest es troba en els terminals 
axonals i té un paper important en el creixement axonal, l’alliberament de 
neurotransmissors i en la memòria i l’aprenentatge. BDNF també promou la fosforilació de 
CREB, el qual és un factor de transcripció especialment important en els processos de 
memòria espacial i a llarg termini [102,309].  

Per altra banda, també s’ha observat que BDNF estimula la neurogènesi, és a dir, la 
capacitat per generar noves neurones en l’edat adulta [309]. La neurogènesi té lloc 
principalment en el gir dentat (DG, dentate gyrus) de l’hipocamp i contribueix 
significativament en els processos d’aprenentatge i memòria [306,310]. 
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6.2. Dèficit cognitiu 

El dèficit cognitiu és la pèrdua de les funcions intel·lectuals com ara el pensament, el 
raonament i la memòria. Pacients amb disfunció cognitiva presenten alteracions en la 
memòria, disminució de les habilitats per planificar i solucionar problemes i reducció de la 
flexibilitat mental [311,312]. 

Aquestes alteracions cognitives poden excedir-se del que s’espera per l’edat però sense 
interferir en les activitats quotidianes (estat que s’anomena mild-cognitive impairment), o 
poden ser dèficits tan severs que dificulten la realització de les activitats quotidianes, 
desenvolupant així un estat de demència [313,314]. La malaltia de l’Alzheimer és la forma 
més comú de demència que afecta a la gent d’edat avançada. És un desordre neurològic 
progressiu, degeneratiu i irreversible que causa deteriorament de la memòria, dèficit 
cognitiu i canvis de comportament en la vellesa [315].  

Durant dècades s’ha hipotetitzat que la neurodegeneració era principalment causada per 
l’acumulació de plaques de β-amiloide i cabdells neurofibrilars (NFT, neurofibrillary 
tangles), majoritàriament en el còrtex i en el hipocamp [315]. Les plaques de β-amiloide 
són dipòsits extracel·lulars de β-amiloide, el producte proteolític de la proteïna precursora 
d’amilode (APP, amiloide precursor protein), envoltats per neurites distròfiques i astròcits 
i microglia reactius. Els NFT són agregats intracel·lulars formats per la forma 
hiperfosforilada de la proteïna Tau que es troba associada als microtúbuls [314]. 

No obstant, recents estudis preclínics i en humans suggereixen que la neurodegeneració 
podria desenvolupar-se com a conseqüència d’alteracions metabòliques, com ara la 
resistència a la insulina, la qual podria induir l’estrès oxidatiu i la inflamació. De fet, s’ha 
suggerit que la malaltia de l’Alzheimer podria ser una malaltia metabòlica degenerativa, i 
fins i tot alguns autors l’han anomenat diabetis tipus III [315,316]. 

6.3. Dèficit cognitiu i alteracions metabòliques 

Hi ha un interès emergent per elucidar els mecanismes pels quals alteracions metabòliques 
poden induir un dèficit cognitiu. En aquest sentit, diversos grups d’investigació han estudiat 
els efectes de malalties metabòliques com l’obesitat i la diabetis en el cervell [317–319].  

Estudis epidemiològics han observat que pacients amb diabetis tipus 1 i 2 presentaven un 
risc molt més elevat a patir alteracions cognitives, les quals poden progressar a malalties 
neurodegeneratives com l’Alzheimer [320–322].  

De la mateixa manera, també hi ha una creixent evidència que suggereix que l’increment 
de la ingesta calòrica així com la ingesta de dietes riques en greixos i sucres podrien estar 
relacionats amb l’aparició de malalties neurodegeneratives [3,4,309,323]. 



II. INTRODUCCIÓ 

62 
 

Així, diversos estudis han associat el consum de sucres amb un dèficit cognitiu tant en 
adults [324,325] com en nens [326]. A més, models animals que consumien dietes amb un 
alt contingut de sucres i/o greixos també presentaven alteracions en la memòria i 
l’aprenentatge [102,327,328]. 

A continuació s’exposaran els principals mecanismes proposats que relacionen la ingesta 
de dietes riques en greixos i sucres amb el dèficit cognitiu. 

6.3.1. Canvis en la plasticitat sinàptica 

S’ha observat que dietes riques en greixos i sucres poden reduir la plasticitat sinàptica a 
través de la disminució de l’expressió de BDNF. De la mateixa manera, proteïnes que 
depenen de la seva senyalització com SYN1, GAP-43 i CREB també s’han vist reduïdes 
proporcionalment [102]. A més, aquesta alteració dels nivells de neurotrofines s’ha 
correlacionat amb un dèficit de memòria espacial (gràcies a la realització de diferents tests 
cognitius), una reducció de la densitat de l’espina dendrítica i una disminució de LTP (long 
term potentiation) [309,328]. 

També s’ha observat que canvis en la funció cognitiva anaven acompanyats d’una reducció 
de l’expressió de sinaptofisina (SYP, synaptophysin) i de SYN1, proteïnes associades a la 
plasticitat sinàptica [329]. 

No obstant, encara no s’ha elucidat per quin mecanisme les dietes riques en energia poden 
produir una disminució dels nivells de BDNF. Molteni i col. [330] proposen que la formació 
de ROS podria tenir un paper important en els canvis de BDNF i la disfunció cognitiva. Altres 
estudis suggereixen que la disminució de BDNF podria ser deguda a citocines inflamatòries 
[331]. 

6.3.2. Resistència a la insulina 

En el cervell, la insulina no només controla el metabolisme glucídic i lipídic sinó que també 
té un paper molt important en la memòria i l’aprenentatge, ja que regula la plasticitat 
sinàptica i promou la supervivència i el creixement neuronal [316,332]. 

La insulina, a través de l’activació de la via PI3K/Akt, promou la inactivació de GSK3β, la 
qual inhibeix la fosforilació de Tau, una proteïna del citoesquelet neuronal responsable de 
la polimerització i l’estabilització dels microtúbuls. En un estat de resistència a la insulina, 
s’activa GSK3β, s’indueix la hiperfosforilació de la proteïna Tau i com a conseqüència la 
formació de NFT, fet que pot conduir al desenvolupament d’una disfunció cognitiva 
[315,316] (Figura II-22).  

Per altra banda, la resistència a la insulina també s’ha relacionat amb l’increment de la 
deposició de β-amiloide. Així, s’ha proposat que la insulina pot promoure l’activitat d’IDE 
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(insulin-degrading enzyme) [333,334]. IDE és una Zn2+-metaloproteasa que degrada i 
inactiva diferents pèptids bioactius com ara la insulina, la β-amiloide, l’amilina i el glucagó 
per tal de prevenir la formació d’agregats peptídics [335]. No obstant, s’ha observat que, 
en un estat de resistència a la insulina, l’activitat d’IDE disminueix i que, com a 
conseqüència, s’incrementen els nivells de β-amiloide que poden causar un deteriorament 
cognitiu [328,336]. Igualment, tant en pacients amb la malaltia de l’Alzheimer com en 
models murins s’ha detectat una reducció de l’activitat d’IDE [337,338]. 

 

Figura II-22. Mecanismes de resistència a la insulina implicats en les funcions 
cognitives.  

D’aquesta manera, un estat de resistència a la insulina pot induir un augment de la 
producció de β-amiloide i a un increment de la fosforilació de Tau, alteracions 
característiques dels processos neurodegeneratius. A més, l’administració d’insulina 
exògena indueix a una millora de la memòria en pacients amb Alzheimer, fet que corrobora 
la importància de la resistència a la insulina en el deteriorament cognitiu i l’alteració de la 
memòria [339]. 

Així, considerant que hi ha una forta evidència que demostra que la ingesta de greixos i 
sucres pot induir la resistència a la insulina, aquesta esdevé un dels principals mecanismes 
que s’ha associat amb el dèficit cognitiu induït per la dieta. De fet, diferents estudis en 
models murins han demostrat que les dietes riques en greixos i sucres indueixen a una 
resistència a la insulina en el cervell, a través de la reducció de la fosforilació de proteïnes 
de la via de senyalització de la insulina com IR o Akt [340,341]. A més, aquesta resistència 
s’ha associat a una alteració de la memòria, observada a través dels resultats de la 
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realització de tests cognitius, així com mitjançant la disminució de proteïnes importants per 
la sinapsi [328,329]. 

6.3.3. Inflamació 

La inflamació s’ha correlacionat amb el dèficit cognitiu i la neurodegeneració [308,309]. Les 
citocines proinflamatòries, com ara IL-1, IL-6, MCP1 (monocyte chemmoattractant protein-
1) i TNFα, entre d’altres, promouen la resposta inflamatòria tant a nivell sistèmic com 
cerebral. Aquestes citocines poden travessar la BBB o bé produir-se en el parènquima 
cerebral específicament per cèl·lules de la microglia, astròcits o cèl·lules endotelials de la 
BBB [342]. 

S’ha observat que les citocines proinflamatòries tenen un efecte perjudicial directe sobre 
la memòria i l’aprenentatge. S’ha demostrat, per exemple, que la injecció d’IL-1β tant a 
nivell sistèmic com intraventricular condueix a un deteriorament de la memòria espacial 
en rates [343,344], així com a una reducció dels nivells de BDNF [331]. 

És àmpliament acceptat que la ingesta de dietes riques en greixos i sucres incrementa la 
resposta inflamatòria. D’aquesta manera, es postula que la seva ingesta podria afectar 
negativament el procés cognitiu [3]. En aquest sentit, s’ha observat que individus que 
pateixen síndrome metabòlica amb un augment de la inflamació presenten un dèficit 
cognitiu més pronunciat que aquells amb uns baixos nivells d’inflamació [345]. Pel que fa a 
estudis preclínics, Calvo-Ochoa i col. [346] van obtenir que rates alimentades amb una dieta 
rica en greixos i HFCS durant tan sols una setmana, ja presentaven un increment significatiu 
del nombre i la mida d’astròcits, així com un lleuger augment de les cèl·lules de la microglia 
en l’hipocamp. Per altra banda, Pistelli i col. [347] van demostrar que l’administració d’una 
dieta rica en greixos (60%) en ratolins produïa un increment de les citocines TNFα, MCP1 i 
IL-6 en el còrtex, així com una alteració en la realització de tests cognitius i una disminució 
dels nivells de BDNF. 

6.3.4. Estrès oxidatiu 

L’estrès oxidatiu apareix quan hi ha un desequilibri entre la producció de ROS i els 
mecanismes de defensa antioxidant de la cèl·lula. Així, un increment excessiu de la 
producció de ROS juntament amb una disminució de l’activitat dels enzims antioxidants 
com SOD (superoxide dismutase), GPX (glutathione peroxidase) i CAT (catalase) en el 
cervell, podria danyar l’estructura i la funció de proteïnes i altres components cel·lulars, 
provocant una degeneració neuronal i alteracions en la funció cognitiva com la memòria i 
l’aprenentatge [348,349]. A més, cal considerar que el cervell és un òrgan molt susceptible 
a patir peroxidació lipídica degut a l’alta concentració d’àcids poliinsaturats que presenta 
[316]. 
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Per altra banda, la hiperglicèmia, ja sigui causada per una menor producció d’insulina o un 
dèficit de la seva senyalització, pot produir l’acumulació d’AGEs que indueixen a la 
generació de ROS i al dany cel·lular [316]. A més, s’ha observat que els AGEs també poden 
promoure la formació d’agregats de β-amiloide [350] així com la glicació de proteïnes Tau 
[351], induint als processos neurodegeneratius. 

L’estrès oxidatiu és present en malalties com la diabetis i l’Alzheimer, i també s’ha associat 
a la disfunció cognitiva induïda per la dieta [342]. Diversos estudis donen suport a aquesta 
teoria. Per exemple, Wu i col. [352] van observar que la ingesta d’una dieta rica en greixos 
induïa estrès oxidatiu, una pitjor realització dels tests cognitius i una disminució dels nivells 
de BDNF. En canvi, quan s’administrava un producte antioxidant, concretament vitamina 
E, aquests efectes es revertien. En la mateixa línia, rates alimentades amb un dieta rica en 
greixos i carbohidrats durant 6 setmanes presentaven una reducció dels nivells de SOD i un 
increment de TBARS (thiobarbituric acid reactive substances). A més, presentaven un 
dèficit de la memòria i de l’aprenentatge espacial mesurat a través de diversos tests 
cognitius. En aquest cas també, l’administració de vitamina A reduïa l’estrès oxidatiu i 
millorava la realització dels tests [353].  

Cal considerar que tant la inflamació com l’estrès oxidatiu poden conduir a un estat de 
resistència a la insulina que, tal i com s’ha explicat, també pot induir un dèficit en la 
memòria i l’aprenentatge [3,354]. 

6.3.5. Disfunció mitrocondrial 

Un altre mecanisme que s’ha associat al dèficit cognitiu com a causa de la ingesta de dietes 
riques en sucres i greixos ha estat la disfunció mitocondrial. 

Els mitocondris són orgànuls altament dinàmics de gran importància en els processos de la 
respiració cel·lular, la producció d’energia, la producció de ROS i l’apoptosi [355]. La seva 
biogènesi està controlada pels processos de fusió i fissió que permeten mantenir un 
equilibri en el balanç energètic de la cèl·lula. Els processos de fusió s’associen amb 
l’optimització de la funció del mitocondri, ja que promouen un increment de la síntesi 
d’ATP; mentre que els de fissió amb el manteniment de la capacitat bioenergètica, ja que 
indueixen a l’eliminació de mitocondris malmesos. Les principals proteïnes involucrades en 
els processos de fusió són la MFN (mitofusin) 1 i 2, i OPA1 (optic artrophy-1 protein). La 
MFN es localitza a la membrana mitocondrial externa, mentre que OPA1 a la membrana 
interna. Pel que fa al procés de fissió, destaquen les proteïnes DRP1 (dynamin-related 
protein 1) i FIS1 (fission 1) [356,357] (Figura II-23). 

Un desequilibri entre els processos de fissió i fusió comporta canvis funcionals en els 
mitocondris, així com un increment de la producció de ROS, de la peroxidació lipídica i una 
disminució del procés respiratori i de la producció d’ATP [355]. 
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A causa de la limitada capacitat glicolítica que presenten les neurones, aquestes són 
particularment susceptibles a les alteracions de la funció mitocondrial [358]. Així, hi ha una 
creixent evidència que suporta la importància de la disfunció mitocondrial en la patogènesi 
dels desordres neurodegeneratius [359,360]. Diversos estudis [361,362] han demostrat 
que pacients amb la malaltia de l’Alzheimer presenten una expressió cerebral reduïda de 
les proteïnes relacionades amb la fusió (OPA1, MFN1 i MFN2), mentre que un augment dels 
nivells de les proteïnes que controlen els processos de fissió (DRP1 i FIS1). 

 

Figura II-23. Processos de fusió i fissió mitocondrial. Adaptada de Hagberg i col. [363]. 

A més, diversos autors suggereixen que és una alteració que apareix en les fases inicials 
dels processos que cursen amb un dèficit cognitiu i que està estretament relacionada amb 
l’estrès oxidatiu [364]. En aquest sentit, s’ha descrit PGC-1α com un important regulador 
de la biogènesi mitocondrial així com de la producció de ROS [365,366]. De fet, s’ha 
observat que en els processos neurodegeneratius l’activitat de PGC-1α es redueix i, com a 
conseqüència, disminueix la biogènesi mitocondrial i la detoxificació de ROS [366,367]. 

Per altra banda, també hi ha evidències que relacionen el desenvolupament de malalties 
metabòliques així com la ingesta de dietes riques en greixos i sucres amb la disfunció 
mitocondrial [356,368]. En aquest sentit, diversos estudis indiquen que models animals de 
diabetis i obesitat suplementats amb dietes riques en greixos i sucres presenten una 
alteració de la funció mitocondrial [369,370]. A més, en alguns casos aquesta disfunció 
mitocondrial és observada en el cervell i s’associa amb una resistència a la insulina i un 
dèficit cognitiu [371,372]. 
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6.3.6. Alteració de la permeabilitat de la BBB 

La BBB està formada per un endoteli microvascular que limita l’entrada de molts 
components sanguinis al cervell [373]. Per una banda, alteracions en la BBB s’han 
estretament correlacionat amb l’aparició d’alteracions cognitives i de malalties 
neurodegeneratives [374,375], mentre que per l’altra, diferents estudis suggereixen que 
diversos factors metabòlics i dietètics estan relacionats amb l’alteració de la integritat de 
la BBB [376,377]. 

Així, per exemple, Kanoski i col. [378] van demostrar que l’administració de dieta Western 
a rates altera la funció hipocampal, fet que l’associen a un increment de la permeabilitat 
de la BBB, ja que observen una disminució de l’expressió de proteïnes de les unions 
estretes.  

Per altra banda, s’ha suggerit que les dietes que indueixen l’obesitat i, més concretament 
l’increment de triglicèrids, promouen una reducció del transport actiu d’hormones com la 
leptina [379] i la grelina [380] a través de la BBB. Hi ha certes evidències que la leptina 
podria tenir un paper important en l’aprenentatge dependent d’hipocamp a través de la 
regulació de la plasticitat sinàptica [381,382]. Per tant, una desregulació del seu transport 
podria comportar un dèficit cognitiu. No obstant, alguns autors suggereixen que l’alteració 
de la BBB pot afavorir l’aparició de la resistència a la leptina, però no esdevenir una causa 
directa del deteriorament cognitiu [383]. 

També, cal considerar que la inflamació pot alterar la permeabilitat de la BBB [373] i per 
tant pot esdevenir un altre mecanisme pel qual la ingesta de dietes riques en greixos i 
sucres pot induir l’alteració de la BBB.  

Per tots aquests motius, s’ha postulat que l’alteració de la permeabilitat de la BBB és un 
altre mecanisme pel qual les dietes riques en greixos i sucres poden reduir la funció 
cognitiva. 

En resum, tot i que són diversos els mecanismes que s’han proposat per explicar com les 
dietes riques en greixos i en sucres poden contribuir a una disfunció cognitiva, sembla ser 
que hi ha una evidència creixent de la relació entre la seva ingesta i l’aparició de malalties 
neurodegeneratives
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Our research group has shown in previous studies that female rats supplemented with 
liquid fructose (10% w/v) for 2 and 8 weeks develop several metabolic alterations such as 
impaired insulin sensitivity, hypertriglyceridemia and liver steatosis [7,8,10,121]. 

Dyslipidemia and insulin resistance have been described as cardiovascular disease risk 
factors. In addition, several studies have suggested that fructose, due to its own 
metabolism, could impair vascular reactivity [85,88,90]. Thus, we wonder whether 
subchronic fructose supplementation could induce vascular alterations. 

On the other hand, sugar intake usually extends over many years in high sugar consumers. 
Consequently, chronic fructose supplementation studies will provide a better approach of 
human consumption patterns. Prolongation of the sugar supplementation period will 
probably exacerbate metabolic impairments as well as induce other alterations. 

Recently, there is a growing evidence of the association between metabolic and 
neurodegenerative diseases [317,318]. In addition, some studies suggest that consumption 
of high-fat and high-sugar diets could have an important impact on behavior and cognition 
[3]. Taking all of this into account, we decided to investigate long term fructose 
consumption effects in the brain. 

Moreover, we aimed to study the effects induced by fructose and glucose intake under 
equicaloric conditions, in order to be able to discriminate between the alterations due to 
sugar-specific metabolism and those merely associated to an excessive caloric intake.  

Accordingly, the hypothesis of the present thesis is that subchronic fructose intake will 
produce vascular alterations. Further, chronic supplementation will exacerbate metabolic 
alterations previously observed in short term studies and will induce other effects such as 
inflammation, oxidative stress, ER stress and cognitive dysfunction. In addition, it is 
expected that these deleterious effects will not be merely related to increased caloric 
consumption but also to specificities in the metabolism of each simple sugar studied. 

Consequently, the aims of the present thesis are: 

1. To study the metabolic and vascular effects of glucose and fructose intake (20% w/v 
for 8 weeks) in female rats and to define the molecular mechanisms linking these 
alterations. 
 

2. To identify the effects of fructose and glucose consumption (10% w/v for 28 weeks) 
on carbohydrate and lipid metabolism as well as on inflammatory processes and 
oxidative and ER stress. 
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3. To investigate the effects of long term fructose and glucose intake (10% w/v for 28 
weeks) in the brain, specially on learning and memory cognitive processes, and to 
identify the main responsible mechanisms.  
 

4. To determine whether these alterations induced by sugar intake are related to 
specificities of sugar intrinsic metabolism or exclusively to increased calorie 
consumption. 
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1. DISSENY DELS ESTUDIS 

1.1. Estudi 1 

Per a la realització d’aquest estudi, es van utilitzar rates femella Sprague-Dawley (n=42) 
d’entre 9-11 setmanes d’edat (Simonsen Laboratories). Els animals es van mantenir 
estabulats a l’estabulari de l’School of Pharmacy, University of the Pacific en unes 
condicions d’humitat i temperatura constants, amb un cicle de llum/foscor de 12 h i amb 
accés lliure al menjar i a la beguda.  

Després d’una setmana d’aclimatació, els animals es van distribuir en 3 grups: el grup 
control, el grup glucosa i el grup fructosa. Al grup control se’ls hi va proporcionar aigua com 
a beguda mentre que el grup glucosa i el grup fructosa van ser suplementats amb una 
solució al 20% p/v de glucosa (Sigma-Aldrich) i fructosa (Sigma-Aldrich) en l’aigua de 
beguda, respectivament. Tots els grups van ser alimentats amb una dieta sòlida estàndard 
(5001, Labdiet). La durada de l’estudi va ser de 8 setmanes, durant el qual es va controlar 
periòdicament la ingesta de beguda i de menjar així com el pes corporal. 

Passades les 8 setmanes, els animals es van deixar 12 h en dejú i van ser eutanasiats 
mitjançant l’ús de CO2. A continuació, es varen obtenir mostres de sang, a través d’una 
punció cardíaca, així com de diferents teixits: aorta, fetge i teixit adipós visceral. També es 
va mesurar la longitud del fèmur. 

Pel que fa a l’artèria aorta, es va extreure el tram toràcic i es va col·locar immediatament 
en una placa que contenia solució de Krebs a 4°C (Taula IV-1). Seguidament, amb l’ajuda 
d’un microscopi es va netejar el teixit adipós i connectiu que envoltava l’artèria. Les aortes 
d’alguns animals (n=8) es van destinar als estudis de reactivitat vascular, mentre que les 
dels altres (n=6) es van utilitzar per a l’obtenció d’extractes de proteïna i RNA. 

Reactiu Concentració 

NaCl (Sigma-Aldrich) 119 mM 

KCl (Sigma-Aldrich) 4.7 mM 

KH2PO4 (Sigma-Aldrich) 1.18 mM 

MgSO4 (Sigma-Aldrich) 1.2 mM 

NaHCO3 (Sigma-Aldrich) 24.9 mM 

EDTA (Sigma-Aldrich) 0.023 mM 

CaCl2 (Sigma-Aldrich) 1.6 mM 

Glucosa (Sigma-Aldrich) 6.0 mM 

Taula IV-1. Reactius i concentracions utilitzades per la preparació de la solució de 
Krebs. 
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El fetge i el teixit adipós es van pesar i se’n van separar diferents porcions per l’extracció 
de proteïna i RNA. En el cas del fetge, un cop extreta una part per a l’RNA, es va perfondre 
amb NaCl 0.9% (p/v) i es van obtenir diferents porcions per a l’extracció posterior de 
proteïna. Sempre es va procurar prendre mostres dels mateixos lòbuls per a cada tipus 
d’extracció.  

Les mostres destinades a l’extracció de proteïna i d’RNA van ser col·lectades, 
immediatament congelades en neu carbònica i posteriorment emmagatzemades a -80°C 
fins el seu ús. 

Tots els procediments van ser aprovats per Animal Care Committee de la University of the 
Pacific i compleixen tots els requisits establerts en la Guide for the Care and Use of 
Laboratory Animals [384]. 

1.2. Estudi 2 

Per a aquest estudi, es van utilitzar rates femella Sprague-Dawley (n=36) de 8 setmanes 
d’edat (Charles River). Els animals es van mantenir estabulats a l’estabulari de la Facultat 
de Farmàcia de la Universitat de Barcelona en unes condicions d’humitat i temperatura 
constants, amb un cicle de llum/foscor de 12 h i amb accés lliure al menjar i a la beguda. 

Després d’un període d’aclimatació de dues setmanes, de la mateixa manera que en 
l’estudi 1, els animals van ser distribuïts en tres grups d’estudi: control, glucosa i fructosa. 
En aquest cas, el grup fructosa es va suplementar amb una solució al 10% de p/v de fructosa 
(AppliChem) en l’aigua de beguda, mentre que la concentració de la solució de glucosa 
(AppliChem) es va ajustar periòdicament perquè el consum calòric total fos equivalent al 
del grup fructosa. Tots els animals van ser alimentats amb una dieta estàndard (Harlan® 
2014). La durada de l’estudi va ser de 28 setmanes, durant el qual es va controlar la ingesta 
de beguda i de menjar, així com el pes corporal. 

Per tal d’avaluar l’efecte de la ingesta de sucres en la memòria i l’estat cognitiu dels 
animals, es van realitzar dos tests: el Morris water maze i el novel object recognition test. 
Es dugueren a terme a l’inici (2-3 setmanes després d’iniciar la suplementació de sucres) i 
al final (27-28 setmanes després d’iniciar la suplementació de sucres) per conèixer els 
efectes d’una suplementació de sucres a curt i a llarg termini. Abans de finalitzar l’estudi, 
també es va realitzar un test de tolerància a la glucosa. Aquests procediments seran 
detallats en els següents apartats.  

Passades les 28 setmanes, els animals es van deixar 12 h en dejú i van ser anestesiats amb 
una dosi combinada de 9 mg de ketamina (Imalgene, Merial) i 40 µg de xilacina (Rompun®, 
Bayer) per cada 100 g de pes i posteriorment sacrificats per decapitació. 
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Per cada grup, es van destinar aleatòriament 8 rates per l’extracció de sang i de diferents 
òrgans, mentre que 4 d’elles es van perfondre amb una solució de paraformaldehid per 
poder valorar alteracions en el cervell utilitzant tècniques d’immunohistoquímica. 

L’extracció de sang es va realitzar mitjançant una punció cardíaca i es van extreure diferents 
òrgans: fetge, teixit adipós visceral, múscul esquelètic (múscul tibial i soleus), còrtex 
prefrontal, hipotàlem i hipocamp. El fetge i el teixit adipós es van pesar i també es va 
mesurar la longitud del fèmur. 

Pel que fa al fetge, de la mateixa manera que l’estudi 1, es va prendre una porció per 
l’extracció d’RNA i unes altres per l’extracció de proteïna, prèvia perfusió amb NaCl 0.9% 
(p/v). En aquest cas però, també es van prendre porcions per a l’obtenció de sobrenedant 
post-nuclear i per a la valoració histopatològica de la necrosi, la fibrosi i l’esteatosi hepàtica.  

Les mostres destinades a l’extracció de proteïna i d’RNA van ser col·lectades, congelades 
immediatament amb nitrogen líquid i posteriorment emmagatzemades a -80°C fins el seu 
ús. 

Per a la realització de la perfusió i posterior obtenció de mostres cerebrals per a 
immunohistoquímica, es va administrar en el ventricle esquerre 200 mL d’una solució de 
tampó fosfat (PB, phosphate buffer) 0.1 M (14 g/L de K2HPO4, 2.65 g/L NaH2PO4·H2O) que 
contenia 1 g/L de procaïna (Sigma-Aldrich) i 1000 U/L d’heparina (Rovi). Immediatament, 
es va realitzar una incisió en l’aurícula dreta per tal d’afavorir una obertura del sistema 
circulatori. L’administració d’aquesta solució permet netejar els vasos sanguinis a la vegada 
que es prevé la formació de coàguls. Seguidament, es va administrar 200 mL d’una solució 
del 4% de paraformaldehid (Scharlau) en PB 0.1 M. Una vegada finalitzada la perfusió, es 
va prosseguir amb l’extracció del cervells, els quals van ser post-fixats en la mateixa solució 
de perfusió durant 24 h a 4°C. Per tal de crioprotegir les mostres, durant les següents 24 h 
es van conservar amb una solució de parafomaldehid al 4% amb un 30% de sacarosa 
(Panreac). Finalment, es van congelar en sec a -80°C fins el seu ús. 

Tots els procediments es van realitzar segons les pautes descrites pel Comitè de Bioètica 
de la Universitat de Barcelona, tal i com s’ha establert a la Llei 5/1995 (21 de juliol) de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. TESTS COGNITIUS 

2.1. Test del laberint d’aigua: Morris water maze 

El test del laberint d’aigua conegut com a Morris water maze (MWM) és un test dissenyat 
especialment per rosegadors amb l’objectiu d’avaluar i estudiar l’aprenentatge i la 
memòria espacial. Consisteix en la localització d’una plataforma submergida en una piscina, 
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a través de diferents objectes de referència. L’aprenentatge és avaluat a través de la 
repetició de diferents proves experimentals, mentre que la memòria de referència és 
determinada per la preferència de l’àrea de la plataforma quan la plataforma és absent 
[385] (Figura IV-1). 

 

Figura IV-1. Representació gràfica del test de Morris water maze. 

Es realitzà en una piscina circular de 160 cm de diàmetre i 45 cm d’alçada, la qual contenia 
aigua a una temperatura de 22 ± 1°C fins a un altura de 25 cm. La piscina estava dividida en 
quatre quadrants imaginaris diferenciats pels quatre punts cardinals. En cada punt cardinal, 
es va col·locar un objecte voluminós i ben diferenciat de la resta. En el centre d’un d’aquests 
quadrants es va situar una plataforma d’11 cm de diàmetre, submergida 1 cm en l’aigua. 
L’aigua contenia una solució de làtex no tòxica, que li proporcionava opacitat de manera 
que la plataforma no fos visible per les rates. Tot el conjunt va romandre aïllat mitjançant 
unes cortines negres per tal de minimitzar qualsevol pista de la sala que pogués servir 
d’orientació. 

La fase d’aprenentatge va consistir en 4 proves experimentals per dia durant 6 dies 
consecutius. El punt d’inici de cada prova era determinat semi-aleatòriament, de manera 
que l’animal no podia aprendre un recorregut específic per arribar a la plataforma. A més, 
no s’utilitzà la posició més distant de la plataforma, ja que es reservà en exclusiva pel dia 
del test. Les rates eren situades en l’aigua, de cara a la paret de la piscina, i se’ls hi 
proporcionava 90 s per tal de que lliurement trobessin la plataforma. Si passats aquests 90 
s no localitzaven la plataforma, els animals eren guiats o situats sobre la plataforma, on 
romanien durant 30 s amb l’objectiu de que poguessin memoritzar la seva ubicació. Així, es 
va mesurar el temps de latència fins a trobar la plataforma i també la velocitat de natació.  

Passades 24 h de la fase d’aprenentatge, es va realitzar el test de memòria, en el qual es va 
retirar la plataforma de la piscina. Els animals es van situar en la piscina des del punt més 
allunyat de la plataforma, on hi van romandre durant 90 s. Es van analitzar diferents 
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paràmetres com el temps que estaven en cada quadrant i en la zona on hauria d’estar la 
plataforma així com el número d’entrades al quadrant i el temps de latència al objectiu. 

El recorregut de cada animal va ser enregistrat a través d’una càmera situada sobre el 
centre de la piscina i els resultats van ser analitzats mitjançant un software apropiat (Smart 
3.0, Panlab). 

Cal comentar que la ubicació de la plataforma va ser diferent en la realització del test de 
l’inici i del final de l’estudi, per tal d’evitar que en el segon test hi haguessin interferències 
pel possible aprenentatge adquirit en el primer.  

2.2. Test de reconeixement d’objectes: Novel object recognition test 

El test de reconeixement d’objectes, anomenat Novel object recognition test (NORT), 
avalua la memòria d’animals, principalment rosegadors, basant-se en la preferència que 
presenten per explorar objectes nous respecte a aquells que els hi resulten familiars [386]. 

Per a la realització del test, s’utilitzà una caixa de 30x70x70 cm, la qual després de cada test 
era degudament netejada amb etanol per evitar qualsevol interferència que pogués 
romandre de l’animal anterior. El test consisteix en tres fases: aclimatació, familiarització i 
el propi test (Figura IV-2). 

En la fase d’aclimatació, es va introduir l’animal dins la caixa i durant 10 min se’l va deixar 
explorar lliurement tot l’espai sense la presència de cap objecte, el que s’anomena 
l’exploració del camp obert (open-field). Aquesta fase es va realitzar durant dos dies 
consecutius. 

Al dia següent, es va realitzar la fase de familiarització, on l’animal es va deixar durant 10 
minuts a l’interior de la caixa que contenia dos objectes idèntics (A + A), col·locats 
simètricament i amb suficient espai al voltant per tal de que l’animal els pogués explorar 
lliurement.  

Passades 2 h de la fase de familiarització, es va dur a terme el test que permet estudiar la 
memòria a curt termini. Així, es va substituir un dels objectes de la familiarització (A) per 
un nou objecte (B). Les rates es van deixar de nou dins la caixa durant 10 min per a què 
poguessin explorar lliurement els objectes. 

Passades 24 h de la fase de familiarització, es va realitzar el test que permet estudiar la 
memòria a llarg termini. Es va mantenir l’objecte de la fase de familiarització (A) i es va 
substituir l’objecte del test a 2 h (B) per un segon nou objecte (C). Novament, es va deixar 
l’animal 10 min a l’interior de la caixa. 

Tots els procediments van ser enregistrats per una càmera situada sobre la caixa. Un cop 
realitzats tots els tests, es va prosseguir a l’anàlisi dels vídeos en el qual es va calcular el 
temps d’exploració de cada rata en l’objecte nou (TN) i en l’objecte familiar (TF). A partir 
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d’aquests valors es va calcular l’índex discriminatori (DI, discrimination index) definit com a 
(TN – TF) / (TN + TF), per permetre valorar la memòria de cada animal.  

És important remarcar que es va considerar exploració quan l’animal estava orientat cap a 
l’objecte, a una distància ≤ 1 cm, i/o presentava activament signes d’ensumar, mentre que 
no es va comptabilitzar com a exploració quan l’animal s’enfilava o seia sobre l’objecte. 
L’anàlisi d’aquests vídeos es va realitzar amb la col·laboració del grup de Recerca 
d’Envelliment i Neurodegeneració dirigit per la Dra. Mercè Pallàs de la Facultat de Farmàcia 
de la Universitat de Barcelona. 

 

Figura IV-2. Representació gràfica de les diferents fases del Novel object recognition 
test: fase d’aclimatació (A), fase de familiarització (B) i el test a 2 h (C) i a 24 h (D). 

3. TEST DE TOLERÀNCIA A LA GLUCOSA I CORBA D’INSULINA 

El test de tolerància a la glucosa (GTT, glucose tolerance test) consisteix en l’avaluació de la 
resposta de l’animal a una administració d’una quantitat important de glucosa. 

Es va realitzar tres setmanes abans de finalitzar l’estudi 2. Després de deixar els animals 6 
h en dejú, se’ls administrà per via intraperitoneal 2 g de glucosa/kg de pes corporal, 
mitjançant una solució que contenia 0.4 g de glucosa/mL de NaCl 0.9% (p/v). 

Als 0, 15, 30, 60, 90 i 120 min després de l’administració de glucosa, es va determinar la 
concentració de glucosa plasmàtica, mentre que als 0, 15 i 120 min es van mesurar també 
els nivells d’insulina en plasma. La sang es va obtenir a partir d’un petit tall en la cua dels 
animals. El procediment realitzat per determinar la concentració de glucosa i d’insulina 
plasmàtica seran detallats en els següents apartats. 
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4. DETERMINACIÓ DE LES CONCENTRACIONS DE GLUCOSA, TRIGLICÈRIDS 
I COLESTEROL EN SANG 

L’anàlisi de les concentracions de glucosa, triglicèrids i colesterol en sang es va dur a terme 
mitjançant l’ús del glucòmetre Accutrend® Plus (Roche Farma). La sang s’obtenia a partir 
d’un petit tall realitzat a la cua de l’animal que permetia obtenir una gota que es dipositava 
sobre les tires reactives corresponents: 

 Glucosa: Accutrend Glucose; ref. 11447475 (Roche Farma) 
 Triglicèrids: Accutrend Triglycerides; ref. 11538144 (Roche Farma) 
 Colesterol: Accutrend Cholesterol; ref. 11418262 (Roche Farma) 

Les determinacions es van realitzar moments abans del sacrifici, després de 12 hores de 
dejú, excepte en el cas de la determinació dels triglicèrids postprandials que es va realitzar, 
després de 2 h de dejú, uns dies abans de finalitzar l’estudi 2. 

5. DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES PLASMÀTICS 

5.1. Obtenció de plasma 

Al dia del sacrifici, la sang obtinguda per punció cardíaca es va recollir en tubs que 
contenien heparina (Sigma-Aldrich) (estudi 1) o bé en tubs col·lectors específics (Micro tube 
1.1 mL Z-Gel, Sarstedt) (estudi 2). Seguidament, els tubs es van centrifugar a 10,000 xg 
durant 5 min a temperatura ambient i es va extreure el sobrenedant per tal d’obtenir el 
plasma. Aquest es va aliquotar i emmagatzemar a -80°C fins es seu ús. 

5.2. Assajos immunoenzimàtics: ELISA 

La determinació de les concentracions plasmàtiques d’insulina, leptina, adiponectina, i 
AGEs es va realitzar mitjançant la tècnica ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay). És 
una tècnica d’assaig immunoenzimàtic, descrita per Engvall [387] que permet la detecció 
tant d’antígens com d’anticossos. Es basa en la detecció del reconeixement antigen-anticòs 
mitjançant l’activitat colorimètrica produïda per un enzim unit a un dels immunoreactius. 
Hi ha diferents tipus d’ELISA, entre els que destaquen el directe, l’indirecte i el sandwich. 

A continuació, es detallen les referències dels diferents ELISAs comercials que es van 
utilitzar: 

- Estudi 1: 
 Insulina: A05105 (Spi Bio) 
 Leptina: KRC2281 (Invitrogen) 
 Adiponectina: AG-45A-0005EK-KI01 (Adipogen) 
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- Estudi 2 
 Insulina: EZRMI-13K (Millipore) 
 Leptina: EZRL-83K (Millipore) 
 Adiponectina: EZRADP-62K (Millipore) 
 AGEs: MBS261131 (MyBioSource) 

En tots els casos, es va prosseguir segons les instruccions del fabricant. 

5.3. Kits enzimàtics colorimètrics 

La concentració d’àcid úric, alanina transaminasa (ALT, alanine transaminase), NEFAs i 
TBARS es va determinar mitjançant l’ús de kits enzimàtics colorimètrics i seguint les 
indicacions establertes pel fabricant. A continuació, s’especifica cada kit utilitzat així com 
el principi en què es basa. 

5.3.1. Àcid úric 

La quantificació de la concentració d’àcid úric en plasma es va realitzar mitjançant el kit 
41000 Uric Acid (Spinreact). Aquest es basa en la inducció de l’oxidació de l’àcid úric de la 
mostra a través de l’addició de l’enzim uricasa. En aquesta reacció es produeix peròxid 
d’hidrogen, el qual es fa reaccionar amb un conjunt de compostos que donen lloc a un 
compost de color vermell. Així, mitjançant un espectrofotòmetre es mesura la intensitat 
del color vermell de la mostra, la qual és proporcional a la concentració d’àcid úric. 

5.3.2. Alanina transaminasa (ALT) 

Per a la determinació d’ALT també coneguda com a transaminasa glutàmic-pirúvica, 
s’utilitzà el kit enzimàtic 1001170 GPT/ALT (Spinreact). En aquest kit es propicia que ALT 
catalitzi la transferència d’un grup amino de l’alanina a l’α-cetoglutarat donant lloc a 
glutamat i piruvat. Seguidament, el piruvat format és reduït a lactat gràcies a l’acció de la 
lactat deshidrogenasa i de NADH. D’aquesta manera, la concentració d’ALT en la mostra és 
proporcional a la velocitat de disminució de la concentració de NADH en el medi. A través 
de la lectura de l’absorbància a 340 nm a cada minut durant 3 minuts, es calculà la 
disminució de l’absorbància per minut (ΔA/min) que va permetre obtenir la concentració 
d’ALT.  

5.3.3. Àcids grassos no esterificats (NEFAs) 

La determinació de la concentració de NEFAs es va realitzar mitjançant l’ús del kit 5620-01 
(Bioo Scientific). Aquest kit es basa en la reacció dels NEFAs (presents en el plasma) amb 
ATP, el Coenzim A i l’enzim acil-CoA sintetasa per tal de formar acil-CoA. L’acil-CoA obtingut 
és posteriorment oxidat donant lloc a la formació de peròxid d’hidrogen. Aquest, a través 
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de la reacció amb diferents compostos, dóna lloc a la formació d’un nou compost de color 
lila. Així, es mesura mitjançant l’espectrofotòmetre la intensitat del color d’aquest 
producte que és directament proporcional a la concentració de NEFAs en plasma.  

5.3.4. Substàncies reactives de l’àcid Tiobarbitúric (TBARS) 

La determinació de la concentració de TBARS és un mètode establert per quantificar la 
peroxidació lipídica. Els nivells de TBARS en plasma es van mesurar a través del kit 
10009055 (Cayman Chemical), el qual es basa en la determinació de la concentració de 
malonaldehíd, un dels principals productes formats en la peroxidació lipídica. El 
malonaldehíd present en el plasma es fa reaccionar amb àcid tiobarbitúric en unes 
condicions d’altes temperatures i d’acidesa, donant lloc a la formació d’un adducte 
colorejat. La determinació de la formació d’aquest adducte mitjançant la seva coloració 
proporcionarà de manera directa els nivells de peroxidació lipídica de la mostra. 

6. DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE TRIGLICÈRIDS I COLESTEROL EN 
TEIXIT 

Per a la determinació del contingut de triglicèrids i colesterol en teixit, en primer lloc, es 
van extreure els lípids mitjançant el protocol descrit per Qu i col. [388]. Es van pesar uns 40 
mg de teixit hepàtic i muscular congelat i es van homogenitzar en 800 µL d’acetona 
mitjançant un homogenitzador Polytron® PT 1200E. Seguidament, l’homogenat es va 
incubar en rotació constant a temperatura ambient durant tota la nit. Passat aquest temps, 
les mostres es van deixar reposar durant 15 min per permetre la sedimentació de les restes 
de teixit, obtenint així els lípids extrets en la solució d’acetona. 

A partir d’aquest extracte es va determinar la concentració de triglicèrids hepàtics i 
musculars mitjançant el kit colorimètric 41030 Triglycerides (Spinreact) i la concentració de 
colesterol en teixit hepàtic mitjançant el kit colorimètric 1001090 Cholesterol (Spinreact). 
Aquests kits es basen en la reacció de l’analit amb uns components específics que dóna lloc 
a la formació de quinones amb coloració. El valor de la seva absorbància, mesurat 
mitjançant un espectrofotòmetre, és proporcional als nivells de triglicèrids i colesterol de 
la mostra. 

7. ESTUDI DE LA REACTIVITAT VASCULAR 

7.1. Preparació dels anells aòrtics 

Per a l’estudi de la reactivitat vascular, es van utilitzar les aortes toràciques extretes en 
l’estudi 1. Després de netejar el teixit adipós i connectiu que les envoltava, es van tallar en 
anells d’exactament 2 mm. Els anells es va suspendre horitzontalment en banys d’òrgans 
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individuals mitjançant la introducció de dos filferros d’acer inoxidable per la llum arterial. 
Cada bany contenia 20 mL de solució de Krebs (Taula IV-1) a 37°C i contínuament oxigenada 
amb gas carbogen (95% O2 i 5% CO2). La tensió isomètrica va ser mesurada per un 
transductor i enregistrada a través d’un sistema d’adquisició de dades (PowerLab, 
ADInstruments). 

Amb l’objectiu d’obtenir un to basal estable, cada preparació es va deixar equilibrar durant 
40 min a una tensió d’1 g. Seguidament, els anells es van estimular dues vegades, deixant 
20 min de diferència entre elles, amb KCl (Sigma-Aldrich) a una concentració de 80 mM, 
fins que s’assolia la màxima contracció.  

Cal comentar que durant la preparació dels anells aòrtics es va mantenir la màxima 
precaució per tal de preservar l’endoteli. A més, la viabilitat dels endotelis es va mesurar a 
través de la vasodilatació produïda per una concentració de 10 µM d’Ach en anells aòrtics 
precontrets amb una concentració de 2 µM de PE. 

Per tal de conèixer la reactivitat vascular de les artèries, es van valorar les respostes 
vasodilatadores i contràctils dels anells aòrtics a diferents agents vasoactius, tal i com 
s’especifica a continuació. 

7.2. Estudi de la resposta vasodilatadora 

L’avaluació de la resposta vasodilatadora dels anells aòrtics es va realitzar mitjançant 
l’anàlisi de la relaxació induïda per l’Ach, la BK i el nitroprussiat sòdic (SNP, sodium 
nitroprusside). Les respostes a l’Ach i la BK aporten informació de la relaxació dependent 
de l’endoteli, mentre que les induïdes per SNP, un donador d’NO, de la independent. 

Per l’estudi de les respostes vasodilatadores, és necessari contraure prèviament els anells 
aòrtics. Així, es va utilitzar una concentració de 2 µM de PE per l’estudi de la relaxació 
induïda per l’Ach i pel SNP, mentre que una concentració de 100 nM de U46619, un anàleg 
de la prostaglandina H2, per l’estudi de la BK. Ambdues concentracions produeixen un 80% 
de l’efecte màxim. 

Una vegada els anells estaven contrets, es van realitzar corbes concentració-resposta a Ach 
(10-8 – 10-5 M), a BK (10-9 – 10-5 M) i a SNP (10-9 – 10-5 M). Les respostes es van calcular com 
el percentatge de relaxació de la màxima contracció obtinguda amb PE o U46619. La 
sensibilitat dels agonistes es va expressar mitjançant el valor de pD2, que equival al -log 
(EC50), sent EC50 la concentració que l’agonista produeix la meitat de l’efecte màxim (Emàx). 

Tots els agents vasoatius (PE, Ach, BK, SNP i U46619) es van obtenir de la casa comercial 
Sigma-Aldrich. 
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7.3. Estudi de la resposta vasoconstrictora 

La PE és un agent que indueix la vasoconstricció a través de l’activació de receptors 
adrenèrgics. Així, la resposta vasoconstrictora dels anells aòrtics es va valorar a través de 
corbes concentració-resposta generades a partir de concentracions creixents de PE (10-8-
10-5 M). La resposta vasoconstrictora es va calcular com el percentatge entre la contracció 
obtinguda i la contracció màxima obtinguda amb la dosi més alta de PE. De manera similar 
a la resposta vasodilatadora, la sensibilitat de la PE es va expressar mitjançant el valor de 
pD2. 

A continuació, per tal d’estudiar el paper de l’NO basal en la relaxació, es va realitzar una 
segona corba de PE en presència d’L-NAME (Nω-Nitro-L-arginine methyl ester) (200 µM) i 
de indometacina (10 µM, dissolt en dimetilsulfòxid), ambdós productes de Sigma-Aldrich. 
L-NAME és un inhibidor de la NOS, de manera que calculant la diferència entre l’àrea sota 
la corba (AUC, area under the curve) de la primera i la segona corba de PE es pot quantificar 
la relaxació produïda per l’alliberació d’NO. La presència de la indometacina, un inhibidor 
de l’enzim COX, permet descartar la relaxació produïda per qualsevol producte derivat de 
l’acció d’aquest enzim, com ara la PGI2. 

Cal tenir present que després de cada corba concentració-resposta, es van netejar els anells 
aòrtics amb solució de Krebs per tal de que poguessin tornar a assolir el to basal. Així 
mateix, paral·lelament, utilitzant anells aòrtics dels mateixos animals, es va realitzar un 
estudi només amb la presència de vehicle, per tal de comprovar que no hi havia diferències 
en la contracció de la primera i la segona corba de PE.  

8. DETERMINACIÓ DE L’ACTIVITAT HEPÀTICA DE LA β-OXIDACIÓ DELS 
ÀCIDS GRASSOS 

Per a la determinació de l’activitat de la β-oxidació hepàtica se seguí un mètode descrit per 
Lazarow [389] que permet mesurar l’activitat de la β-oxidació mitocondrial i peroxisòmica. 

8.1. Obtenció del sobrenedant post-nuclear 

La determinació es realitzà utilitzant el sobrenedant post-nuclear que conté tant 
mitocondris com peroxisomes.  

Per a obtenir el sobrenedant post-nuclear es va prendre una mostra de fetge fresc, 
prèviament perfós, d’aproximadament 200 mg i es va introduir en un tub que contenia 1 
mL de tampó d’homogeneïtzació (Taula IV-2). Seguidament, les mostres es van 
homogenitzar amb un homogenitzador per a teixits tous de tipus Dounce (BDC-6015, 
Caframo) i es van centrifugar a 700 xg durant 10 min a 4°C. El sobrenedant resultant es va 
emmagatzemar a -20°C fins al seu ús. La concentració proteica del sobrenedant post-
nuclear es va determinar mitjançant el mètode de Bradford (descrit en l’apartat 11.1.3). 
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Reactiu Concentració 

KH2PO4 pH 7.4 (Scharlab) 50 mM 

NaCl (Sigma-Aldrich) 150 mM 

DTT (Sigma-Aldrich) 1 mM 

EDTA (Sigma-Aldrich) 30 mM 

Sacarosa (Panreac) 0.25 M 

Aigua bidestil·lada q.s. 

Taula IV-2. Reactius i concentracions per la preparació del tampó d’homogeneïtzació 
per a l’obtenció del sobrenedant post-nuclear. 

8.2. Assaig de β-oxidació 

L’assaig de β-oxidació utilitzat es basa en la quantificació de la conversió de palmitoïl-CoA 
marcat en 14C (insoluble en àcid) en acetil-CoA-14C (soluble en àcid). 

Per a dur a terme l’assaig, es va partir d’una mostra de sobrenedant postnuclear de fetge 
equivalent a 30 µg de proteïna, a la qual es van afegir tots els reactius necessaris per a la 
conversió del derivat palmitoïl-CoA marcat en 14C en acetil-CoA-14C. La reacció va tenir lloc 
en un volum final de 500 µL. A la Taula IV-3 s’indiquen els diferents reactius i les 
concentracions utilitzades. 

Reactiu Concentració 

NAD (Sigma-Aldrich) 200 mM 

FAD (Sigma-Aldrich)  10 mM 

DTT (Sigma-Aldrich) 1 mM 

BSA (Sigma-Aldrich) 75 μg/ml 

CoA (Sigma-Aldrich 100 μM 

L-carnitina (Sigma-Aldrich) 1 mM 

Palmitoïl-CoA (Sigma-Aldrich) 10 μM 

Sacarosa (Panreac) 0.25 M 

Tris-HCl 50 mM pH 8 (Applichem) q.s. 

Taula IV-3. Reactius i concentracions utilitzades per a l’assaig de β-oxidació dels àcids 
grassos.  

A continuació, es van afegir 0.3 µL (15 nCi) de palmitoïl-CoA-14C (PerkinElmer) en cada tub 
de reacció i, després d’agitar les mostres mitjançant un vòrtex, es van incubar en un bany 
d’aigua a 37°C, moment en el qual s’inicià la reacció. Després d’11 min, es van afegir 250 
µL d’àcid perclòric fred al 7% per aturar la reacció d’oxidació i es van deixar les mostres 
incubar durant 1 hora a 4°C. Posteriorment, es van centrifugar les mostres a 15,000 rpm 
durant 2 min a 4°C per tal de separar el palmitoïl-CoA-14C que no havia reaccionat 
(insoluble) amb l’acetil-CoA-14C, producte de la reacció (soluble). 
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Finalment, es van transferir 500 µL del sobrenedant a un vial de centelleig amb 7 mL de 
líquid de centelleig (Ultima GoldTM MV, PerkinElmer), per tal de dur a terme la lectura de la 
radioactivitat en un comptador de centelleig (Packard 2100 Tricarb). Els resultats obtinguts 
s’expressen en nmol de palmitoïl-CoA-14C oxidat/min/mg proteïna. 

Cal tenir present que, per tal de determinar la radioactivitat inespecífica de reacció, es va 
realitzar tot el procediment amb dos tubs que contenien tant la mostra com els reactius 
però, previ a la incubació a 37°C, la reacció s’aturà amb àcid perclòric. 

9. VALORACIÓ HISTOLÒGICA DEL FETGE I EL TEIXIT ADIPÓS  

En l’estudi 2, tan el fetge com el teixit adipós es van valorar histològicament a través de 
diferents tincions. L’estudi de la necrosi, la fibrosi i l’esteatosi de les mostres de fetge es va 
realitzar mitjançant les tincions d’hematoxilina-eosina (H/E), tricròmic de Masson i Oil-Red 
O (ORO), respectivament; mentre que, en el teixit adipós, la tinció d’H/E s’utilitzà per 
valorar la hipertròfia dels adipòcits. 

Les mostres destinades a les tincions d’H/E i del tricròmic de Masson van ser fixades amb 
una solució de formol (Scharlau) al 10% durant 24 h i posteriorment emmagatzemades en 
una solució d’etanol (Scharlau) al 30% fins l’elaboració de blocs de parafina. Pel que fa a les 
mostres destinades a la tinció ORO, es van col·locar sobre un recipient de vinil Tissue-Tek® 
Cryomold (Sakura), es van cobrir amb OCTTM (Tissue-Tek, Torrance, CA, USA) i 
immediatament es van congelar a -80°C. 

La preparació dels talls histològics així com les tincions van ser realitzades a la Unitat 
d’anàlisi histològic i Banc de Tumors (BioBanc) de l’Hospital Clínic de Barcelona. 

A continuació, s’especifiquen les característiques de cada tinció i com es va dur a terme la 
valoració de les mostres en cada cas. 

9.1. Tinció d’hematoxilina-eosina (H/E) 

La tinció d’H/E es basa en una doble coloració de les estructures cel·lulars. Per una banda, 
l’hematoxilina tenyeix les estructures àcides (basòfiles), com ara els àcids nucleics, de color 
blau-púrpura, mentre que per l’altra, l’eosina tenyeix les estructures bàsiques (acidòfiles), 
com per exemple el citoplasma, d’un color rosat-vermellós [390].  

9.1.1. Tinció d’hematoxilina-eosina en mostres hepàtiques 

En el fetge, la tinció d’H/E es va utilitzar per la valoració de la necrosi. La interpretació es 
va realitzar en el Banc de Tumors (BioBanc) de l’Hospital Clínic de Barcelona per un 
investigador que no coneixia a quin grup pertanyia cada mostra mitjançant els paràmetres 
indicats a la Taula IV-4. 
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Grau de lesió Descripció 

0 Negativa 

1 Escassa (< 1%) 

2 Lleu (< 5%) 

3 Moderada (< 10%) 

4 Severa (≥ 10%) 

Taula IV-4. Criteris utilitzats per la valoració de la necrosi en mostres hepàtiques. 

9.1.2. Tinció d’hematoxilina-eosina en mostres de teixit adipós 

En el teixit adipós, la tinció d’H/E va permetre quantificar el nombre i la mida dels adipòcits 
així com l’àrea d’infiltració de macròfags. 

Mitjançant un microscopi (BX51, Olympus), es van captar imatges de les preparacions a x10 
augments. A continuació, es va mesurar l’àrea de les cèl·lules de manera semi-automàtica 
en un mínim de 30 camps per mostra (n=5), seguint el protocol descrit per Parlee i col. 
[391]. La quantificació es va realitzar mitjançant el software Image J 1.49v (National 
Institutes of Health, USA). Cal destacar que, en el moment de valorar les mostres, 
l’investigador no coneixia a quin grup corresponia cada una. 

9.2. Tinció tricròmica de Masson 

La tinció tricròmica de Masson evidencia les fibres de col·lagen, motiu pel qual s’utilitzà per 
a la valoració de la fibrosi hepàtica. Es basa en l’ús de tres colorants per poder diferenciar 
el nucli cel·lular, el citoplasma i les fibres de col·lagen [392]. Hi ha diferents composicions 
de tints possibles. En aquest cas, es va utilitzar l’hematoxilina, que tenyeix els nuclis de 
color blau, la fucsina àcida, que tenyeix els eritròcits i el citoplasma de color fúcsia-violaci i 
el blau d’anilina que s’uneix a les fibres de col·lagen atorgant-hi un color blau més clar que 
l’hematoxilina. 

La valoració de les mostres es va realitzar en el Banc de Tumors (BioBanc) de l’Hospital 
Clínic de Barcelona seguint els criteris establerts a la Taula IV-5.  

Grau de lesió Descripció 

0 Negativa 

1 Expansió fibrosa portal sense septes i/o en la vena 
cava i/o fibrosi sinusoïdal i/o intercel·lular 

2 Entre un i algun septe 

3 Nombrosos septes, sense cirrosi 

4 Cirrosi 

Taula IV-5. Criteris utilitzats per la valoració de la fibrosi en mostres hepàtiques. 
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9.3. Tinció amb Oil Red O  

La tinció ORO es va utilitzar per determinar l’esteatosi de les mostres hepàtiques, ja que 
permet tenyir triglicèrids i lípids [393]. 

Per a la seva valoració, es van captar imatges a x10 augments a través d’un microscopi 
(BX51, Olympus) i, posteriorment, es va mesurar l’àrea tenyida per ORO de com a mínim 
15 camps per mostra (n=5-6), mitjançant el software Image J 1.49v (National Institutes of 
Health, USA). El càlcul del percentatge de l’àrea tenyida en relació a l’àrea total de cada 
mostra va permetre quantificar l’esteatosi de les mostres i establir el grau de lesió segons 
la Taula IV-6.  

Grau de lesió Descripció 

0 Negativa (< 5%) 

1 Lleu (5-10%) 

2 Moderada (10-30%) 

3 Severa (> 30%) 

Taula IV-6. Criteris utilitzats per la valoració de l’esteatosi en mostres hepàtiques. 

 

10.  ANÀLISI DE L’EXPRESIÓ GÈNICA 

10.1. Obtenció d’RNA 

Per a l’extracció d’RNA, les mostres es van homogenitzar amb 1 mL de TRIzol® (Life 
Technologies) i es van deixar incubar durant 5 min a temperatura ambient. A continuació, 
els homogenats es van transferir a un tub, en el qual es van afegir 200 µL de cloroform 
(Scharlab). S’agità vigorosament i es deixà incubar durant 3 min més. Seguidament, les 
mostres es van centrifugar a 12,000 xg durant 15 min a 4°C. La fase aquosa resultant (la 
fase superior) es va transferir en un nou tub i es van afegir 500 µL d’isopropanol (Scharlab) 
per tal de permetre la precipitació de l’RNA. Després d’incubar les mostres durant 10 min 
a temperatura ambient, se centrifugaren de nou a 12,000 xg durant 15 min a 4°C. A 
continuació, es va descartar el sobrenedant i es va netejar el pellet amb 1 mL d’etanol fred 
al 70% (v/v). Les mostres es van centrifugar a 7,500 xg durant 5 min a 4°C. De nou, es 
descartà el sobrenedant i es realitzà un segon rentat amb etanol. Després de la 
centrifugació, es descartà el sobrenedant i es deixà assecar el pellet per evaporació de 
l’etanol. Finalment, el pellet es va resuspendre amb 25-100 µL d’aigua DEPC i es va 
conservar a -80°C fins el seu ús. L’aigua DEPC és aigua bidestil·lada que conté un 0.1% de 
dietilpirocarbonat (DEPC, diethyl pyrocarbonate) (Sigma-Aldrich), el qual permet inactivar 
els enzims RNAses.  
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Les mostres de teixit hepàtic (60 mg) es van homogenitzar amb un homogenitzador de tipus 
Dounce (BDC-6015, Caframo), mentre que les de teixit muscular (150 mg), a causa de la 
seva consistència, a través d’un homogenitzador mecànic (Polytron® PT 1200E). En canvi, 
les mostres de teixit adipós, còrtex, hipocamp i hipotàlem es van micronitzar mitjançant un 
morter i una mà de morter amb nitrogen líquid. Per a aquests teixits s’utilitzà un volum 
aproximat de 200-500 µL de teixit micronitzat. 

Per altra banda, en el cas del teixit adipós i el múscul, abans d’afegir el cloroform, es va 
realitzar una centrífuga prèvia de 12,000 xg durant 10 minuts a 4°C per tal d’eliminar el 
greix i el material no dissolt, respectivament.  

Pel que fa a l’aorta, l’RNA es va extreure mitjançant el RNeasy mini kit (Qiagen), seguint les 
instruccions del fabricant. 

10.1.1. Quantificació i valoració de l’integritat de l’RNA 

La determinació de la concentració d’RNA es va realitzar mitjançant l’espectrofotòmetre 
Nanodrop ND-1000 (Thermo Scientific) que, a través de la lectura de l’absorbància a 260 
nm, proporciona la concentració de cada mostra.  

Per altra banda, a partir de les lectures de l’absorbància a 230, 260 i 280 nm s’obtenen els 
valors dels quocients 260/280 i 260/230 que permeten determinar la integritat i la puresa 
de les mostres. Així, les mostres presenten una bona integritat i puresa quan el primer 
quocient és pròxim a 2 i el segon superior a 1.70.  

A més, per tal de comprovar la integritat de l’RNA, les mostres obtingudes es van sotmetre 
a una electroforesi en un gel al 1% (p/v) d’agarosa (Bioron). El gel es va preparar amb tampó 
TBE 1X, al qual s’hi va afegir 0.02% (v/v) de bromur d’etidi (Gibco BRL). El tampó TBE 1X, 
que també s’utilitza com a tampó d’electroforesi, es prepara a partir d’una solució de TBE 
5X, la qual conté 340 mM de Tris base (AppliChem), 440 mM d’àcid bòric (Panreac), 10 mM 
d’EDTA (Sigma-Aldrich) i q.s. d’aigua destil·lada. 

En cada pou del gel, es va carregar el volum equivalent a 1 µg d’RNA de cada mostra, 1 µL 
de tampó de càrrega 6X i la q.s.p 6 µL d’aigua DEPC. El tampó de càrrega 6X conté 0.25% 
(p/v) de blau de bromofenol (Sigma-Aldrich), 0.25% (p/v) de xilenol (Sigma-Aldrich) i 40% 
(p/v) de sacarosa (Panreac) i q.s. d’aigua bidestil·lada autoclavada. 

Després de sembrar el gel, es va dur a terme l’electroforesi a un voltatge constant de 100 
V durant aproximadament 30 min. Passat aquest temps, el gel es va observar sota una 
làmpada de llum ultraviolada (MiniBIS Pro, DNR Bio-Imaging Systems), gràcies al qual es 
pot comprovar la integritat de l’RNA a través de la presència de dues bandes corresponents 
a les subunitats 28s i 18s de l’RNA ribosòmic. 
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10.2. Reacció de retrotranscripció 

La reacció de retrotranscripció, també anomenada reacció de la transcriptasa inversa, 
permet sintetitzar una cadena de DNA complementària (cDNA) a partir d’una molècula 
d’RNA missatger (mRNA). Aquesta reacció és catalitzada per l’enzim transcriptasa inversa, 
una DNA-polimerasa dependent d’RNA. Per tal que es pugui dur a terme, també són 
necessàries petites cadenes de nucleòtids, anomenades Random Hexamers, que faciliten 
l’inici de la síntesi de la nova cadena de cDNA, així com diferents nucleòtids (dNTPs) que 
permeten la seva elongació. A continuació, es detallen els diferents reactius necessaris per 
cada reacció de retrotranscripció (Taula IV-7). El volum final per a cada reacció va ser de 20 
µL. 

Reactiu  Concentració / Quantitat 

Random Hexamers (Roche)  6.25 ng/µL 

dNTPs (Sigma-Aldrich) 500 μM (cadascun) 

Tampó 5X First Strand (Invitrogen)  1X (50 mM Tris HCl pH 8.3, 
75 mM KCl, 3 mM MgCl2) 

DTT (Invitrogen) 10 mM 
M-MVL-RT Moloney Murine Leukemia 
Virus Reverse Transcriptase (Invitrogen) 10 U/µL 

RNasa Out (Invitrogen) 1 U/µL 

RNA total  Volum equivalent a 1-3 μg 

H2O DEPC q.s.p.  

Taula IV-7. Reactius i proporcions utilitzades per la realització de la reacció de 
retrotranscripció. 

Els tubs que contenien la mescla d’aquests reactius es van disposar en un termociclador 
(MJ Mini™ Personal Thermal Cycler, Bio-Rad) i es van sotmetre al següent programa: 5 min 
a 65°C, 5 min a 4°C, 2 min a 37°C, 10 min a 25°C, 50 min a 37°C i 15 min a 70°C. La reacció 
de retrotranscripció té lloc durant l’etapa de 50 min a 37°C, mentre que les primeres etapes 
permeten principalment la desnaturalització de les possibles estructures secundàries de 
l’RNA i la darrera la inactivació de l’enzim. El cDNA resultant es va conservar a -20°C fins a 
la seva utilització.  

10.3. Reacció en cadena de la polimerasa: qPCR 

La reacció en cadena de la polimerasa (PCR, polymerase chain reaction) és una tècnica que 
permet l’amplificació d’un determinat fragment de DNA fins a nivells fàcilment detectables. 
Per dur-se a terme, es requereix l’enzim DNA polimerasa, que permet la síntesi de les noves 
molècules de DNA, així com dos oligonucleòtids específics, anomenats encebadors o 
primers, que són complementaris a seqüències presents a cada una de les cadenes de DNA 
i que delimiten el fragment de DNA a amplificar.  
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La PCR consta de diferents passos. En primer lloc, es duu a terme la fase de 
desnaturalització, que permet la separació de les dues cadenes de DNA, seguida de la fase 
d’hibridació dels primers, en la qual aquests s’alinearan i s’uniran a la seva seqüència 
complementària de DNA. Finalment, té lloc la fase d’elongació en la qual la DNA polimerasa 
sintetitza noves cadenes de DNA complementàries a la cadena de DNA motlle. Les cadenes 
resultants serveixen de motlle en els següents cicles de manera que, després de n cicles, 
s’obtenen 2n molècules de la seqüència amplificada.  

En la present tesi, es va utilitzar la tècnica de PCR en temps real, també anomenada PCR 
quantitativa (qPCR), que és una variant de la PCR en la qual el procés d’amplificació i 
detecció es produeix simultàniament. En aquest cas, s’afegeix una substància marcada amb 
un fluorocrom que s’uneix a les cadenes de DNA generades. La lectura de la fluorescència 
permet la quantificació de l’expressió del gen d’interès, ja que la fluorescència alliberada 
en cada cicle és proporcional a la quantitat de DNA sintetitzat. 

Per dur a terme la tècnica de PCR, es van utilitzar plaques de 96 pous (Applied Biosystem), 
en les quals cada pou contenia 10-50 ng de cDNA obtingut en la retrotranscripció, 10 µL de 
Power SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystem), 0.4 µL de la mescla dels dos 
encebadors, sentit (forward) i antisentit (reverse), a una concentració de 200 nM en un 
volum final de reacció de 20 µL. 

La reacció va tenir lloc en el termociclador StepOnePlus™ Real-Time PCR System Thermal 
Cycling Block (Applied Biosystem) el qual realitza un pas inicial de desnaturalització a 95°C 
durant 10 min, seguit de 40 cicles d’ampificació. Cada un d’aquests cicles consisteix en 15 
s a 95°C, seguit per 60 s a 60°C. Finalment, hi ha una fase, anomenada fase de fusió o 
melting, en la qual s’incrementa progressivament la temperatura de 60°C a 95°C. A mesura 
que la temperatura augmenta, el DNA de doble cadena es dissocia a DNA d’una cadena, 
alliberant el fluorocrom. D’aquesta manera, s’obté l’anomenada melting curve que permet 
comprovar l’especificitat de la reacció. Les reaccions de PCR es van dur a terme per duplicat 
i van ser normalitzades per gens controls (Actb i Tbp), utilitzant el mètode 2- ΔΔCt. 

Els parells de primers utilitzats per a cada gen, es van dissenyar amb el software Primer 
Blast (National Center for Biotechnology Information (NCBI)). Sempre que fos possible, es 
va seleccionar que els primers fossin multi-exonals, tinguessin un contingut de GC 
d’aproximadament el 50%, presentessin temperatures de melting compatibles i que 
l’amplicó tingués entre 70 i 150 bp. A la Taula IV-8 es detallen les seqüències dels primers 
utilitzats. 
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Gen Ref. NCBI 

Seqüències dels primers  

Forward Reverse 
Producte 
de PCR 

Ac6 NM_001270785.1 5'-FCTTTGCCACCAGTTCTCTGC-3' 5'-GCCTTGGCTAATTAAGCGCC-3' 107 bp 
Ace NM_012544.1 5'-GAGCCATCCTTCCCTTTTTC-3' 5'-GGCTGCAGCTCCTGGTATAG-3' 154 bp 
Aco NM_017340.2 5'-GTGAGGCGCCAGTCTGAAA-3' 5'-ACTGCTGGGTTTGAAAATCCA-3' 70 bp 
Actb NM_031144.3 5'-CTAAGGCCAACCGTGAAAAG-3' 5'-GGGGTGTTGAAGGTCTCAAA-3' 55 bp 
Adipoq NM_144744.3 5'-GAGACGCAGGTGTTCTTG-3' 5'-CCTACGCTGAATGCTGAG-3' 148 bp 
Adra1a NM_017191.2 5’- ACCTCCTCCTCACCTCCACT-3’ 5’- GGGTGACAATGGTGGGATAG-3’ 204 bp 
Adra1b NM_016991.2 5'-AGCGGTAGATGTCCTGTGCT-3' 5'-AGATGACCGTGGACAAGACC-3' 164 bp 

Adra1d NM_024483.1 5’- AGCCTCTGCACCATCTCTGT-3’ 5’- AAGGAGCACACGGAAGAGAA-3’ 233 bp 

Agrp NM_033650.1 5’-TTCCAGGAACCCAAGGGAGG -3’ 5’-TGCCCTGAGCTTATATGGCA-3’ 94 bp 

Agtr1a NM_030985.4 5'-CACAGTGTGCGCGTTTCATT-3' 5'-GTAAGGCCCAGCCCTATGG-3' 63 bp 

Agtr2 NM_012494.3 5'-TTGTGTTGGCATTCATCATTTG-3' 5'-ATACCCATCCAGGTCAGAGCAT-3' 76 bp 

ApoCIII NM_012501.2 5’-GCCTGCCCAGTTTTATCCCT-3’ 5’-CACGATGAGGAGCATTCGGG-3’ 81 bp 

Atf4 NM_024403.2 5’- AATGGCTGGCTATGGATGGG-3’ 5’- TCTGTCCCGGAAAAGGCATC-3’ 70 bp 

Atgl NM_001108509.2 5’-GCAATCTCTACCGCCTCTCG-3’ 5’-CGAAGTCCATCTCGGTAGCC-3’ 91 bp 

Bdkrb1 NM_030851.1 5'-GCAGCGCTTAACCATAGCGGAAAT-3' 5'-CCAGTTGAAACGGTTCCCGATGTT-3' 112 bp 

Bdkrb2 NM_173100.2 5'-TTTGTCCTCAGCGTGTTCTG-3' 5'-TCACAAGCATCAGGAAGCAG-3' 226 bp 

Cart NM_017110.1 5’-GGACATCTACTCTGCCGTGG-3’ 5’-CAATCTGCAACACAGCGCC-3’ 89 bp 

Cat NM_012520.2 5’-CGCCTGTGTGAGAACATTGC-3’ 5’-TAGTCAGGGTGGACGTCAGT-3’ 95 bp 

Cd36 NM_031561.2 5’- CGTATGGTGTGCTGGACATTG-3’ 5’- CTTGCATGTAGGAAATGTGGAAGA-3’ 79 bp 

Chop NM_001109986.1 5’-TGACCCTGCATCCCTAGCTT-3’ 5’-GCTTTGGGAGGTGCTTGTGA-3’ 70 pb 
Colla1 NM_001134530.1 5’-TTTGTGCTAAACCAGGAGGATATTAA-3’ 5’-TGGCTGGATGGGATTTGG-3’ 72 bp 
Cox1 NM_017043.4 5'-AAGTACTCATGCGCCTGGTACTC-3' 5'-CATGTGCTGTGTTGTAGGTTGGA-3' 75 bp 

Cox2 NM_017232.3 5'-TCGACTTTTCCAGGATGGAAA-3' 5'-GAGTGTCTTTGACTGTGGGAGGAT-3' 77 bp 

Cpt-1a NM_031559.2 5’-TGCAGAACACGGCAAAATGA-3’ 5’-CCGACCTGAGAGGACCTTGA-3’ 70 bp 

Dnajb9 NM_012699.2 5’-GGTTTGGAGAAGCTGCGTCG-3’ 5’-TGCAGATGGCAAAGACGAAAA-3’ 80 bp 

Edem1 NM_001305279 5’-TTGCCAGACGAGCTGTGAAA-3’ 5’-TTTCCAACCCAATGGCCTGT-3’ 100 bp 

Fabp4 NM_053365.1 5’- TGGAAAGTCGACCACCATAAAGA-3’ 5’-GTCACGCCTTTCATGACACATT-3’ 75 bp 

Fas NM_017332 5’-GGCTCTATGGGTTGCCTAAGC-3’ 5’-GGTGGACCCCAAAAAAGGA-3’ 78 bp 

F4/80 NM_001007557.1 5’- CAGATGGGGGATGACCACAC-3’ 5’- AACTCTCCGTGGTGTCAGTG-3’ 116 bp 

G6p NM_013098.2 5’-GGCTCACTTTCCCCATCAGG-3’ 5’-ATCCAAGTGCGAAACCAAACAG-3’ 146 pb 

Gadd34 NM_001304816 5’-CTGGTCCAGGCAGACCATC-3’ 5’-CTGTTTTGCTCACACCCAAGG-3’ 83 bp 

Gap43 NM_017195.3 5’-CAACGGAGACTGCAGAAAGC-3’ 5’-GTCGGGCACTTTCCTTAGGT-3’ 81 bp 

Gcsa1 NM_017090.2 5'-CAGTGTGGAGAGCTGGATGTCT-3' 5'-AATCCCCCTGCCACACAAT-3' 68 bp 

Gpx1 NM_030826.4 5’-TCGGTTTCCCGTGCAATC-3’ 5’-TGAGGGAATTCAGAATCTCTTCATT-3’ 69 bp 

Grp78 NM_013083.2 5’-AAGGAGGATGTAGGCACGGT-3’ 5’-GCGGCCGTTCTTGAATACAC-3’ 78 bp 

Grp94 NM_001012197.2 5’-ACCTTCGGGTTTGTGAGAGC-3’ 5’-GTCTGTCCGTGAGCCTTCTC-3’ 93 bp 

Hsl NM_012859.1 5’- TGGATTTACGCACAATGACACA-3’ 5’-GCTTGAGAAGAAGGCCATGTTG-3’ 68 bp 

Ide NM_013159.1 5’-CGTGAAGCGACTGTGTGGAT-3’ 5’-TCTATTCTCTGGATGGCCGGA-3’ 72 bp 

Il-6 NM_012589.2 5’- ATATGTTCTCAGGGAGATCTTGGAA-3’ 5’- TGCATCATCGCTGTTCATACAA-3’ 79 bp 

Irs-1 NM_012969.1 5’-GCCCCTCAGAATGCTACTATGG-3’ 5’-TAAAGGACCTTGGTAATGAGTAGTAGGA-3’ 81 bp 

Irs-2 NM_001168633.1 5’-GTGTATACCGCCTATGCCTGTCT-3’ 5’-GGCTGTTCGCAATTGAGCTT-3’ 64 bp 

Lep NM_013076.3 5'-GGTCACCGGTTTGGACTTCA-3' 5'-GGTCTGGTCCATCTTGGACAA-3' 67 bp 

Lepr NM_012596 5’-GCTGGTCAGCAACGTGAAAA-3’ 5’-GGAATGTTTCCTGGCGATGC-3’ 91 bp 

Lpk NM_012624.3 5’- GAACATTGCACGACTCAACTTCTC-3’ 5’-CGGATGTTGGCGATGGAT-3’ 69 bp 

Lpl NM_012598.2 5’CTCCAGAGTTTGACCGCCTT-3’ 5’-TTCAGGGGTCCTTAGGGCAA-3’ 99 bp 

Lrp NM_001130490.1 5’-GCGGTGTGACAACGACAA-3’ 5’-TCTGCCACTGTTGCACTTGA-3’ 97 bp 

Mcp1 NM_031530.1 5’-CTGTCTCAGCCAGATGCAGTTAA-3’ 5’TGGGATCATCTTGCCAGTGA-3’ 69 bp 
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Taula IV-8. Seqüències dels Primers utilitzats en la reacció de PCR i mida de l’amplicó 
resultant. 

11. IMMUNODETECCIÓ DE PROTEÏNES TISSULARS 

11.1. Obtenció d’extractes  

11.1.1. Obtenció d’extractes de proteïna total  

Per a l’extracció de proteïna total, les mostres es van homogenitzar amb tampó de lisi i es 
van incubar en agitació constant a 4°C durant 1.5 h. A continuació, es realitzà una centrífuga 
de 15,000 xg durant 15 min a 4°C i s’obtingué el sobrenedant, al qual es conservà en 
alíquotes a -80°C fins el seu ús. 

De la mateixa manera que en l’extracció d’RNA, el fetge (100 mg) i el múscul (150 mg) es 
van homogenitzar amb un homogenitzador de tipus Dounce (BDC-6015, Caframo) i un 
homogenitzador mecànic (Polytron® PT 1200E), respectivament. Pel que fa a les mostres 
de teixit adipós, aorta, còrtex i hipocamp, s’utilitzà un volum aproximat de 200-500 µL de 
teixit micronitzat i s’homogeneitzà mitjançant un morter i una mà de morter amb nitrogen 
líquid.  

Mmp9 NM_031055.1 5’-GACCTCAAGTGGCACCATCA-3’ 5’-AGTCATCGATCACGTCTCGC-3’ 82 bp 

Nox1 NM_053683.1 5'-ATACACATCACCTTTTCATCATCTATATCA-3' 5'-GTTTGACCCCGGACAATCC-3' 76 bp 

Nox4 NM_053524.1 5'-CGCACAGTCCTGGCTTACCT-3' 5'-GCTTTTGTCCAACAATCTTCTTGTT-3' 75 bp 

Npy NM_012614.2 5’- CGCTCTGCGACACTACATCA-3’ 5’- TGGGGGCATTTTCTGTGCTT-3’ 113 bp 

Pcsk9 NM_199253.2 5’-ACATGTCACAGAGTGGGACG-3’ 5’-TCCCGGTTCAGCATCATAGC-3’ 73 bp 

Pepck NM_198780.3 5’-ACGGTGGGAACTCACTGCTTG-3’ 5’-TGCCTTCGGGGTTAGTTATGC-3’ 123 pb 

Pde4d NM_001113328.1 5'-GCCAGCCTTCGAACTGTAAG-3' 5'-ATGGATGGTTGGTTGCACAT-3' 98 bp 

Pde5a NM_133584.1 5'-CCCTTTGGAGACAAAACGAGAG-3' 5'-AGGACTTTGAGGCAGAGAGC-3' 129 bp 

Pomc NM_139326 5-GTGTTTCCAGGCAACGGAGA-3’ 5’-CAGCGGAAGTGACCCATGAC-3’ 84 bp 

Pten NM_031606.1 5’- AGAGACATTATGACACCGCCA-3’ 5’- AGCTGTGGTGGGTTATGGTC-3’ 76 bp 

Ptgis NM_031557.2 5'-GCAGGAGAAAGGTCTGCTTGA-3' 5'-TCCACTCCATACAGGGTCAGGTA-3' 75 bp 

Pparα NM_013196.1 5’- TGGAGTCCACGCATGTGAAG-3’ 5’-CGCCAGCTTTAGCCGAATAG-3’ 64 bp 

Ptp1b NM_012637.2 5’- AGTACGGCAGTTGGAGTTGG-3’ 5’- CAGGGACTCCAAAGTCAGGC-3’ 95 bp 

Scd1 NM_139192.2 5’- CAGAGCCAGGTGCCACTTTT-3’ 5’-TGCTAGAGGGTGTACCAAGCTTT-3’ 104 bp 

Socs3 NM_053565.1 5’- GCTTTTCGCTGCAGAGTGAC-3’ 5’- GGTTCCGTCGGTGGTAAAGA-3’ 127 bp 

Sod2 NM_017051.2 5’-CGTCACCGAGGAGAAGTACCA-3’ 5’-AGGCTGAAGAGCAACCTGAGTT-3’ 70 bp 

Syn1 NM_019133.2 5’-GTGCCACCACCCATCATTGC-3’ 5’-GGCTGGCTCTGGAAGGTTGA-3’ 99 bp 

Tbp NM_001004198.1  5’-TGGGATTGTACCACAGCTCCA-3’ 5’-CTCATGATGACTGCAGCAAACC-3’ 132 bp 

Tbxas NM_012687.1 5'-GAGCTCCGAGAGCGATATGG-3' 5'-CTGGGTCTGAAATGACAATGTACAT-3' 76 bp 

Tgfβ1 NM_021578.2 5’-CCCCTACATTTGGAGCCTGG-3’ 5’- TTGCGACCCACGTAGTAGAC-3’ 141 bp 

Timp1 NM_031055.1 5’-CCTAGAGACACGCTAGAGCAG-3’ 5’-AGCAACAAGAGGATGCCAGA-3’ 73 bp 

Tlr4 NM_019178.1 5’-TTGTTCCTTTCCTGCCTGAGA-3’ 5’-TGATCCATGCATTGGTAGGTAATATT-3’ 83 pb 

Tnfα NM_012675.3 5’-ATCCGAGATGTGGAACTGGC-3’ 5’-CGATCACCCCGAAGTTCAGTA-3’ 151 pb 

Xbp1 NM_001004210.2 5’-TCCGCAGCACTCAGACTACGT-3’ 5’-ATGCCCAAAAGGATATCAGACTC-3’ 130 bp 

Xbp1s NM_001004210.2 5’-GAGTCCGCAGCAGGTG-3’ 5’-CGTCAGAATCCATGGGAA-3’ 288 bp 

Vldlr NM_013155.2 5’-CCAGGAACAGGACTGCAGAG-3’ 5’-GCCACCGTTATTGACCAAGC-3’ 82 bp 
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Pel que fa al tampó de lisi, aquest conté detergents que permeten solubilitzar les proteïnes 
i inhibidors de proteases, fosfatases i acetilases. A la Taula IV-9 es descriu el tampó utilitzat 
per les mostres de fetge (1 mL), múscul (1 mL) i teixit adipós (750 µL). Pel que fa a les 
mostres d’aorta (300 µL), còrtex (500 µL), i hipocamp (500 µL) es va utilitzar el mateix 
tampó però substituint el Tris-HCl, NaCl i Igepal® pel tampó comercialitzat RIPA (Sigma-
Aldrich) que conté 50 mM de Tris-HCl pH=8, 150 mM de NaCl, 1% d’Igepal®, 0.5% de 
deoxicolat sòdic i 0.1% de dodecilsulfat sòdic (SDS, sodium dodecyl sulfate).  

Reactiu Concentració  

Tris-HCl pH = 8 (AppliChem) 50 mM 

NaCl (Sigma-Aldrich)  150 mM 

Igepal® (Sigma-Aldrich)  1% 

NaF (Sigma-Aldrich)  10 mM  

EDTA (Sigma-Aldrich) 1 mM 

EGTA (Sigma-Aldrich) 1 mM 

Nappi (Sigma-Aldrich) 2 mM 

PMSF (Sigma-Aldrich)  1 mM 

Aprotinina (Sigma-Aldrich)  2 μg/mL 

Leupeptina (Sigma-Aldrich)  2 μg/mL 

Na3VO4 (Sigma-Aldrich)  1 mM 

NaM (Sigma-Aldrich)  10 mM 

TSA (Sigma-Aldrich)  1 μM 

Aigua bidestil·lada q.s. 

Taula IV-9. Reactius i concentracions utilitzades pel tampó de lisi. 

11.1.2. Obtenció d’extractes de proteïnes nuclears 

L’extracció de proteïnes nuclears es realitzà amb mostres de fetge i de teixit adipós. 
Mostres d’aproximadament 150 mg de fetge i d’un volum de teixit adipós micronitzat 
d’aproximadament 1 mL es van homogenitzar amb 600 µL de tampó d’homogeneïtzació 
(Taula IV-10), mitjançant un homogenitzador de tipus Dounce (BDC-6015, Caframo) o bé 
per micronització.  

Després de deixar les mostres incubar durant 10 min a 4°C, es va realitzar una centrífuga 
de 2,000 xg durant 10 min a 4°C, amb l’objectiu de precipitar els nuclis. A continuació, es 
va descartar el sobrenedant i el pellet obtingut es va resuspendre de nou amb 600 µL de 
tampó d’homogeneïtzació seguit d’una segona centrífuga de 2,000 xg durant 10 min a 4°C. 
El pellet resultant es va resuspendre amb 300 µL (en el cas del fetge) o 125 µL (en el cas del 
teixit adipós) de tampó de lisi (Taula IV-9). Les mostres es van deixar incubar durant 1.5 h 
a 4°C en agitació constant i se centrifugaran a 25,000 xg durant 30 min a 4°C. El sobrenedant 
obtingut s’aliquotà i s’emmagatzemà a -80°C fins a la seva utilització. 
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Reactiu Concentració  

Tris-HCl pH = 8 (AppliChem) 10 mM 

MgCl2 (Panreac)  1,5 mM 

NaF (Sigma-Aldrich)  10 mM  

KCl (Fischer Scientific) 10 mM 

DTT (Invitrogen) 0.5 mM 

Nappi (Sigma-Aldrich) 2 mM 

PMSF (Sigma-Aldrich)  1 mM 

Aprotinina (Sigma-Aldrich)  2 μg/mL 

Leupeptina (Sigma-Aldrich)  2 μg/mL 

Na3VO4 (Sigma-Aldrich)  1 mM 

NaM (Sigma-Aldrich)  10 mM 

TSA (Sigma-Aldrich)  1 μM 

H2O bidestil·lada q.s. 

Taula IV-10. Reactius i concentracions utilitzades pel tampó d’homogeneïtzació. 

11.1.3. Determinació de la concentració de proteïna: mètode de Bradford 

Per a la determinació de la concentració de proteïnes de les mostres extretes es va utilitzar 
el mètode descrit per Bradford [394], adaptat a la lectura en microplaca. Es basa en el fet 
que l’absorbància màxima de la solució àcida Coomassie Blue G-250 canvia de 465 a 595 
nm quan s’uneix a proteïnes, moment en què la coloració vira de marronosa a blavosa. Així, 
la lectura de l’absorbància a 595 nm és directament proporcional a la concentració 
proteica, que es determina per la interpolació a una recta de calibratge.  

La tècnica es va dur a terme en microplaques de 96 pous, en els quals es van disposar 10 
µL de la solució patró o de la mostra a analitzar. La recta de calibratge es va elaborar amb 
concentracions conegudes (de 0.1 a 0.6 µg/µL) d’una solució patró d’albúmina bovina 
sèrica (BSA, Sigma-Aldrich). A continuació, s’afegiren 190 µL de reactiu de Bradford (Bio-
Rad), prèvia dilució 1/5 amb aigua bidestil·lada. Després de deixar reaccionar els reactius 
durant uns minuts es prosseguí a la lectura de l’absorbància a 595 nm mitjançant un 
espectrofotòmetre de placa (Bio-Rad Benchmark Plus).  

11.2. Assaig de Western Blot 

La tècnica de Western Blot permet determinar els nivells de proteïnes específiques de 
diverses mostres. Consta de diferents fases: l’electroforesi, que permet la separació de les 
proteïnes en un gel d’acrilamida en funció del seu pes molecular; la transferència, on es 
transfereixen les proteïnes del gel a una membrana; i la immunodetecció, que permet la 
identificació de les proteïnes mitjançant anticossos específics. A continuació, es detalla el 
procediment seguit. 
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11.2.1. Preparació de les mostres 

Per a la preparació de les mostres, es van prendre volums de proteïna total o d’extracte 
nuclear equivalent a 10-50 μg de proteïna i s’hi van afegir la meitat del volum final de tampó 
de càrrega 2X i q.s. de Tris-HCl 20 mM pH 7.5. El tampó de càrrega 2X, descrit per Laemmli 
[395], conté 125 mM de Tris-HCl pH 6.8, 4% (p/v) de SDS, 20% (v/v) de glicerol, 10% (v/v) 
de β-mercaptoetanol, 0.012% (p/v) de blau de bromofenol i q.s. d’aigua bidestil·lada.  

A continuació, les mostres es van bullir a 100°C durant 5 min en un bany sec (Techne Dri-
block DB-2A) amb l’objectiu de desnaturalitzar les proteïnes. 

11.2.2. Electroforesi 

L’electroforesi es va dur a terme en gels de poliacrilamida anomenats SDS-PAGE (Sodium 
Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis). Aquests es formen gràcies a la 
polimerització de l’acrilamida i la bisacrilamida, que s’inicia quan s’addiciona persulfat 
amoni (APS, ammonium persulfate) i tetrametiletilendiamina (TEMED, 
tetramethylethylenediamine). Els gels consten de dues fases: la fase concentradora, amb 
un baix percentatge d’acrilamida-bisacrilamida, que permet la concentració de les 
proteïnes sembrades; i la fase separadora, d’un percentatge d’acrilamida-bisacrilamida 
més alt, en el qual se separen les proteïnes. El percentatge del gel dependrà del pes 
molecular de les proteïnes a analitzar i determinarà la seva velocitat de migració i el seu 
grau de separació. Generalment, els més utilitzats són els 3-5% en els gels concentradors i 
entre el 8-12% en els gels separadors. A la Taula IV-11, s’especifiquen els reactius necessaris 
per a l’elaboració de dos gels SDS-PAGE, en aquest cas del 4% i el 8%. 

 Gel concentrador (4%) Gel separador (8%) 

Reactiu Volum Volum 

Acrilamida-bisacrilamida 40% (AppliChem) 750 μl  4.50 ml 

Tris-HCl 1.5 M, pH 8.8 (AppliChem) --- 5.63 ml 

Tris-HCl 1M, pH 6.8 (AppliChem) 938 μl --- 

SDS 10% (Sigma-Aldrich) 75 μl 255 μl 

APS 10% (Sigma-Aldrich) 45 μl 300 μl 

TEMED (Sigma-Aldrich) 12 μl 30 μl 

Aigua bidestil·lada q.s.p. 7.5 ml q.s.p. 22.5 ml 

Taula IV-11. Reactius i proporcions requerides per l’elaboració de dos gels SDS-PAGE. 

Una vegada preparats els gels, es van col·locar en el sistema MiniProtean III® (Bio-Rad) i es 
va afegir tampó de migració, ajustat a pH=8, el qual conté 25 mM de Tris base (Applichem), 
192 mM de glicina (AppliChem), 0.1% de SDS (Sigma-Aldrich) i q.s. d’aigua bidestil·lada. A 
continuació, es van carregar les mostres, juntament amb un marcador de pes molecular 
(BenchMark™ Pre-Stained Protein Ladder (Invitrogen) o bé Precision Plus Protein™ Dual 
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Color Standards (Bio-Rad), que permet identificar a quina alçada del gel es troba la proteïna 
d’interès. L’electroforesi es va dur a terme a un voltatge constant de 100 V i a temperatura 
ambient. 

11.2.3. Transferència 

Després de realitzar l’electroforesi, les proteïnes es van transferir del gel a una membrana 
de fluorur de polivinidè (PVDF) (Millipore) utilitzant el sistema Mini Trans-Blot® (Bio-Rad) 
que contenia tampó de transferència. Aquest tampó conté 25 mM de Tris base 
(AppliChem), 192 mM de glicina (AppliChem), 20% (v/v) de metanol (Fischer-Chemical) i 
q.s. d’aigua bidestil·lada. La transferència es va realitzar a 4°C a una intensitat constant de 
200 mA durant 100-120 min.  

11.2.4. Immunodetecció 

La immunodetecció consisteix en la detecció del senyal quimioluminescent que produeix 
un anticòs secundari, unit a un anticòs primari específic per la proteïna d’interès.  

Per tal de dur a terme la immunodetecció, les membranes obtingudes en la transferència 
es van rentar amb una solució anomenada TBS-T que conté TBS (Tris-buffered saline) (20 
mM de Tris base, 150 mM de NaCl i q.s. d’aigua bidestil·lada) amb un 0.1% (v/v) del 
detergent Tween®20 (Sigma-Aldrich). A continuació, les membranes es van incubar amb 
una solució de bloqueig que contenia 5% de llet en TBS-T durant 1 h a temperatura 
ambient. Posteriorment, les membranes es van incubar durant tota la nit a 4°C amb una 
solució que contenia l’anticòs primari específic per la proteïna problema diluït en TBS-T 
amb 5% de BSA (Sigma-Aldrich). Passat aquest temps, es va procedir a la incubació durant 
1 h a temperatura ambient de les membranes amb una solució que contenia l’anticòs 
secundari conjugat a un enzim peroxidasa diluït en TBS-T. A la Taula IV-12, s’especifiquen 
les referències per a cada anticòs.  
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Anticòs Referència Font 
β-actin Sigma-Aldrich (A5441) Mouse 
β-tubulin Sigma-Aldrich (T4026) Mouse 
ACC Cell Signaling (#3662) Rabbit 
Phospho-ACC (Ser79) Cell Signaling (#3661) Rabbit 
Akt Cell Signaling (#9272) Rabbit 
Phospho-Akt (Ser473) Cell Signaling (#9271) Rabbit 
AMPKα Cell Signaling (#2532) Rabbit 
Phospho-AMPKα (Thr172) Cell Signaling (#2535) Rabbit 
ATF6α Santa Cruz (sc-22799) Rabbit 
ATGL Santa Cruz (sc-365278) Mouse 
BACE Cell Signaling (#5606) Rabbit 
ChREBP Santa Cruz (sc-21189) Goat 
CPT-1A *1 Rabbit 
Phospho-CREB (Ser133) Cell Signaling (#9198) Rabbit 
DRP1 Abcam (ab56788) Mouse 
eNOS Cell Signaling (#9572) Rabbit 
Phospho-eNOS (Ser1177) Cell Signaling (#9570) Rabbit 
FAS Santa Cruz (sc-55580) Mouse 
FK Santa Cruz (sc-50029) Goat 
FoxO1 Santa Cruz (sc-11350) Rabbit 
Phopho-FoxO1 (Ser256) Santa Cruz (sc-101681) Rabbit 
G6P Santa Cruz (sc-33839) Goat 
GCK Santa Cruz (sc-7908) Rabbit 
GSK3β Cell Signaling (#9315) Rabbit 
Phospho-GSK3β (Ser9) Cell Signaling (#9336) Rabbit 
HNF4 Santa Cruz (sc-6556) Rabbit 
HSL Cell Signaling (#4107) Rabbit 
Phospho-HSL (Ser660) Cell Signaling (#4126) Rabbit 
IDE Abcam (ab32216) Rabbit 
iNOS Cell Signaling (#13120) Rabbit 
IRE1 Abcam (ab37037) Rabbit 
Phospho-IRE1 (Ser724) Abcam (ab104157) Rabbit 
IRS-1 Cell Signaling (#2382) Rabbit 
IRS-2 Santa Cruz (sc-1555) Rabbit 
JNK Cell Signaling (#9252) Rabbit 
Phospho-JNK (Thr183/Tyr185) Cell Signaling (#9251) Mouse 
LPL Abcam (Ab93898) Mouse 
MFN2 Abcam (Ab56889) Mouse 
mTOR Cell Signaling (#2972) Rabbit 
Phospho-mTOR (Ser2481) Millipore (#09-343) Rabbit 
MTP Santa Cruz (sc-135994) Mouse 
NAMPT Abcam (ab37299) Rabbit 

                                                      

 

1 Anticòs cedit per les Dres. Laura Herrero i Dolors Serra (Department de Bioquímica i Fisiologia, Facultat de 
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona). 



IV. MATERIALS I MÈTODES 

100 
 

OPA1 Bioscience (612606) Mouse 
PDE4 Abcam (ab14628)  Rabbit 
PEPCK Santa Cruz (sc-74823) Rabbit 
PERK Santa Cruz (sc-13073) Rabbit 
Phospho-PERK (Thr981) Santa Cruz (sc-32577) Rabbit 
PGC1α Cayman (101707) Rabbit 
Phospho-PKA-Cα (Thr197) Cell Signaling (#4781) Rabbit 
PKG Cell Signaling (#3248) Rabbit 
PPARα Abcam (ab8934) Mouse 
PSD95 Abcam (ab18258) Rabbit 
SCD1 Abcam (ab19862) Mouse 
SIRT1 Santa Cruz (sc-15404) Rabbit 
SREBP-1 Santa Cruz (sc-366) Rabbit 
SYP DAKO (M7315) Mouse 
Tau Chemicon International (MAB361) Mouse 
Phospho-Tau (Ser404) 44-758G (Invitrogen) Mouse 
VASP Cell Signaling (#3132) Rabbit 
Phospho-VASP (Ser157) Cell Signaling (#3111) Rabbit 
Phospho-VASP (Ser239) Cell Signaling (#3114) Rabbit 
VLDLR Santa Cruz (sc-18824) Mouse 

Taula IV-12. Anticossos primaris utilitzats en la immunodetecció de proteïnes per 
Western Blot. 

Finalment, es va detectar la proteïna d’interès mitjançant una reacció de 
quimioluminiscència generada entre l’enzim peroxidasa de l’anticòs secundari i el reactiu 
de detecció (Immobilon Western HRP substrate Peroxide Solution® (Millipore) o bé ECL (GE 
Healthcare)). El revelat de la senyal quimioluminiscent es va dur a terme mitjançant 
l’aparell ChemidocTM XRS (Bio-Rad) i es va quantificar mitjançant el software (ImageLab, 
Bio-Rad). 

Entre els diferents passos (bloqueig, incubació amb anticòs primari, incubació amb anticòs 
secundari, addició del reactiu de detecció) es van realitzar 3 rentats de la membrana amb 
solució TBS-T de 5 minuts cadascun. 

Per a normalitzar els resultats, es van utilitzar les proteïnes β-actina i β-tubulina, revelades 
a la mateixa membrana que la proteïna d’interès (Taula IV-13). 

Anticòs Referència 

Anti-Goat IgG HRP Santa Cruz (sc-2020) 

Anti-Mouse IgG HRP Amersham (NA931) 

Anti-Rabbit IgG HRP Amersham (NA934) 

Taula IV-13. Anticossos secundaris utilitzats en la immunodetecció de proteïnes per 
Western Blot. 
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11.3. Immunoassaig enzimàtic: ELISA 

La tècnica ELISA, descrita en l’apartat 5.2, també es va utilitzar per a determinar la quantitat 
d’una proteïna, concretament BDNF, en mostres de teixit de còrtex i d’hipocamp. 

Es va dur a terme mitjançant el kit BDNF CYT306 (Millipore), el qual es basa en la realització 
d’un ELISA de tipus sandwich. Es van seguir les instruccions indicades en el kit, utilitzant 
una dilució 1:5 dels homogenats obtinguts en l’extracció de proteïna total (apartat 10.1).  

11.4. Immunohistoquímica 

La immunohistoquímica (IHC, immunohistochemistry) és una tècnica que permet mostrar 
la presència i la localització de determinades proteïnes en seccions tissulars. Per dur-la a 
terme, cal preservar les propietats de la mostra mitjançant un procés de fixació, i a 
continuació realitzar una immunodetecció de la proteïna d’interès. 

11.4.1. Preparació de les mostres 

Per a la realització de l’IHC, es van utilitzar els cervells fixats amb una solució de 
paraformaldehid mitjançant una perfusió cardíaca (apartat 1.2). 

Es van realitzar seccions coronals de 25 µm de grossor a una temperatura de -23°C 
mitjançant un criòstat (Leica Microsystems) i l’ús de la solució OCTTM (Tissue-Tek®). Les 
seccions es van guardar a -20°C fins la seva utilització en una solució crioprotectora que 
conté 30% glicerol (Sigma-Aldrich) i 30% etilenoglicol (Scharlau) en PB 0.1 M.  

11.4.2. Immunodetecció per fluorescència 

En la present tesi es realitzà una immunodetecció per fluorescència mitjançant el mètode 
anomenat free-floating, el qual permet una bona penetració dels anticossos en el teixit. 

En primer lloc, les seccions es van dipositar sobre una placa de petri que contenia PBS 
(Phosphate buffered saline) 0.1 M (K2HPO4 14 g/L, NaH2PO4.H2O 2.65 g/L, NaCl 9 g/L) per 
tal d’eliminar la solució crioprotectora, així com seleccionar les seccions d’interès.  

A continuació, les seccions es van incubar durant 2 h a temperatura ambient amb una 
solució de bloqueig que contenia 10% de FBS (Fetal Bovine Serum), 1% de tritó i 0.2% de 
gelatina en PBS 0.1 M. Seguidament, es van incubar durant tota la nit a 4°C amb una solució 
que contenia l’anticòs primari diluït en solució de bloqueig. El següent pas va ser la 
incubació amb una solució que contenia l’anticòs secundari (conjugat amb un fluorocrom) 
diluït en solució de bloqueig, durant 2 h a temperatura ambient i protegit de la llum. A la 
Taula IV-14, es detallen els anticossos utilitzats. 



IV. MATERIALS I MÈTODES 

102 
 

 Anticòs Referència Origen Dilució 

Anticòs primari GFAP  DAKO (Z0334) Rabbit 1:1000 

Anticòs secundari Anti-Rabbit IgG 
Alexa Fluor 594 

Life tecnologies 
(A11012) Goat 1:200 

Taula IV-14. Anticossos utilitzats per la immunodetecció per fluorescència per 
Immunohistoquímica.  

Posteriorment, es va procedir a la incubació de les seccions amb una solució que contenia 
2 µg/mL de Hoescht H33342 (Sigma-Aldrich) en PBS 1M durant 8 min a temperatura 
ambient. El Hoescht és una tinció que permet detectar el DNA de mostres tissulars, 
mitjançant l’emissió de fluorescència a 455 nm (blava). Així, la seva aplicació permet 
realitzar una contratinció per tal d’identificar cada regió del cervell.  

Entre els passos de bloqueig, incubació amb anticòs primari, incubació amb anticòs 
secundari i addició del reactiu Hoescht es van realitzar 5 rentats de 5 min cadascun amb 
PBS 0.1 M que contenia 0.5% de tritó (Sigma-Aldrich) (PBS-Tritó). A més, tant les 
incubacions com els rentats es van realitzar sempre en agitació. 

Finalment, es va procedir a la preparació de les seccions en els portaobjectes (Superfrost® 
plus, Thermo-Fisher), mitjançant l’aplicació de Fluoromount GTM (Electron Microscopy 
Sciences, Hatfield, USA). Es van deixar assecar durant tota la nit i es conservaren a 4°C fins 
la seva utilització. 

La quantificació de les mostres es va realitzar a partir d’imatges captades amb el microscopi 
de fluorescència (Olympus BX61) a x10 augments. Mitjançant el software Image J 1.49v 
(National Institutes of Health, USA) es va mesurar, per a cada zona, un mínim de 4 imatges 
de 4 animals diferents de cada grup. La determinació s’expressa com el percentatge de 
l’àrea tenyida en relació a l’àrea total de cada mostra. 

12. ANÀLISI ESTADÍSTICA DELS RESULTATS 

Els resultats obtinguts s’expressen com la mitjana ± l’error estàndard de la mitjana (SEM, 
Standard error of the mean) en l’estudi 1, i com la mitjana ± la desviació estàndard (SD, 
Standard Desviation) en l’estudi 2 del nombre (n) de mostres analitzades, indicat en cada 
peu de figura.  

En general, l’anàlisi estadística es va realitzar mitjançant un test ANOVA d’una via seguit 
d’un post-test de Bonferroni. En el cas de l’estudi de la reactivitat vascular (corbes de 
concentració resposta), en el test GTT (concentracions de glucosa i insulina a diferents 
temps) així com en el test MWM (corba d’aprenentatge), la comparació entre els grups es 
va realitzar mitjançant ANOVA de dues vies.  

Pel que fa a l’anàlisi de la distribució de la mida dels adipòcits, es va realitzar una taula de 
contingència que s’analitzà mitjançant el test Chi-quadrat (Chi-square test). 

L’anàlisi estadística es va dur a terme mitjançant el programa GraphPad Prism 6 (GraphPad 
Software Inc.) i el nivell de significació estadística s’ha establert en p<0.05. 
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1. ESTUDI 1: SUPLEMENTACIÓ DE GLUCOSA I FRUCTOSA 20% (P/V) EN 
L’AIGUA DE BEGUDA DURANT 8 SETMANES EN RATES SPRAGUE-DAWLEY 
FEMELLA 

1.1. Paràmetres zoomètrics 

1.1.1. Control de la ingesta i consum calòric 

La suplementació de glucosa i fructosa en l’aigua de beguda va produir un increment del 
consum de líquid respecte el grup control (2 i 1.5 vegades, respectivament) (Figura V-1A), 
mentre que la ingesta de menjar sòlid va disminuir (0.3 i 0.5 vegades, respectivament) 
(Figura V-1B).  

  

 

Figura V-1. AUC de la beguda (A) i del pinso (B) consumit per un animal durant els 56 
dies de l’estudi, així com el consum calòric total, expressat en Kcal (C). Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SEM (n=14 rates/grup). ***p<0.001 vs control i ##p<0.01 
vs glucosa. 
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Considerant que l’aport calòric de la glucosa i la fructosa és de 4 kcal/g i el de la dieta 
utilitzada és de 3.01 kcal/g, tant el grup glucosa com fructosa van presentar un increment 
del consum calòric total (Figura V-1C). Així doncs, la reducció de la ingesta de pinso no va 
ser suficient per compensar el consum energètic de les rates suplementades amb sucre. A 
més, cal destacar que en el grup glucosa la ingesta calòrica total va ser 1.1 vegades superior 
respecte el grup fructosa. 

1.1.2. Pes corporal i de diferents teixits 

Tot i les diferències en la ingesta calòrica total, s’observà que només les rates del grup 
fructosa van presentar un increment del pes corporal al final de l’estudi (Figura V-2A). Pel 
que fa al pes del teixit adipós visceral i del fetge, es van normalitzar per la longitud del 
fèmur. S’observà que només el grup fructosa presentava un increment en el pes relatiu del 
fetge tant respecte el grup control com el grup glucosa (1.4 i 1.3 vegades, respectivament), 
mentre que el pes relatiu del teixit adipós era significativament superior en els dos grups 
suplementats amb sucre respecte el grup control (Figura V-2B). 

 

 

Figura V-2. Pes corporal (A) i del fetge i del teixit adipós, relatiu a la longitud del fèmur 
(B) al final de l’estudi. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=14 rates/grup). 
*p<0.05 i **p<0.01 vs control i #p<0.05 vs glucosa. 
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1.2. Anàlisi de paràmetres en sang i plasma 

Respecte l’anàlisi dels lípids en sang, s’obtingué que només el grup fructosa presentava un 
increment significatiu dels nivells de triglicèrids (1.24 vegades respecte el control) (Figura 
V-3A), mentre que els nivells de colesterol no es van modificar en cap dels grups 
suplementats amb sucre (Figura V-3B). 

 

Figura V-3. Nivells de triglicèrids (A) i colesterol (B) en plasma al final de l’estudi. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=8 rates/grup). *p<0.05 vs control.  

Els valors de glucosa en sang no presentaren diferències entre els grups (Figura V-4A) però, 
en canvi, en els nivells d’insulina plasmàtica sí que s’observà un increment significatiu de 
gairebé 2.5 vegades en el grup fructosa en comparació amb el grup control; de forma 
similar, els nivells d’insulina mostren una tendència a incrementar-se (p=0.07) en el grup 
glucosa (Figura V-4B).  

  

Figura V-4. Nivells de glucosa en sang (A) i insulina en plasma (B) al final de l’estudi. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=8 rates/grup). *p<0.05 vs control. 
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A partir d’aquests valors, es va obtenir l’índex de sensibilitat a la insulina (ISI, insulin 
sensitivity index), descrit inicialment per Belfiore i col. [396], i calculat com a 
[2/(concentració insulina (nM) x concentració de glucosa (µM) + 1]. S’obtingué que tant el 
grup glucosa com el fructosa presentaven una reducció significativa d’aquest índex (Figura 
V-5). 

 

Figura V-5. Valors de l’índex ISI. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=8 
rates/grup). *p<0.05 vs control. 

Per altra banda, també es va determinar la concentració plasmàtica de dues hormones que 
tenen un paper molt important en la regulació de l’homeòstasi energètica: la leptina i 
l’adiponectina. Així, per una banda, s’obtingué que els nivells d’adiponectina en el grup 
glucosa eren significativament superiors tant respecte el grup control com respecte el grup 
fructosa (Figura V-6A). Per altra banda, els dos grups suplementats amb sucre presentaven 
un increment dels nivells de leptina plasmàtica en front el grup control (Figura V-6B). A 
més, aquest augment va ser significativament superior en el grup glucosa respecte el 
fructosa. 

  

Figura V-6. Concentració plasmàtica d’adiponectina (A) i leptina (B) al final de l’estudi. 
Els resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=8 rates/grup). **p<0.01 i ***p<0.001 
vs control, , ##p<0.01 i ###p<0.001 vs glucosa. 
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Tenint en compte que aquestes dues hormones són alliberades pel teixit adipós, es va 
analitzar la seva expressió gènica en aquest teixit. Això va permetre corroborar els resultats 
obtinguts en plasma, ja que també s’observà un augment de l’expressió d’adiponectina 
només en el grup glucosa, mentre que l’increment de l’expressió de leptina s’observà en 
els dos grups suplementats amb sucre (Figura V-7).  

 

Figura V-7. Nivells d’mRNA d’Adipoq i Lep en el teixit adipós. Els resultats s’expressen 
com la mitjana ± SEM (n=8 rates/grup). *p<0.05 vs control i #p<0.05 vs glucosa. 

1.3. Efectes en el metabolisme lipídic 

1.3.1. Efectes en la lipogènesi 

La hipertrigliceridèmia i l’increment del pes del fetge va conduir a l’anàlisi de l’expressió 
gènica i proteica d’enzims relacionats amb el procés de la lipogènesi hepàtica.  

Pel que fa a l’anàlisi dels nivells d’mRNA, malgrat no s’obtingueren diferències significatives 
en els nivells de l’enzim FAS, sí que s’observà un increment de l’expressió d’SCD1 en els 
grups glucosa i fructosa en front el grup control (Figura V-8A). En el cas de l’expressió 
proteica, analitzada mitjançant la tècnica Western Blot, s’obtingué que els nivells de FAS i 
d’SCD1 presentaven un increment tant en el grup glucosa com en el fructosa (Figura V-8B). 
No obstant, l’augment d’SCD1 en el grup glucosa no va assolir significació estadística. 

També es va determinar l’expressió proteica de la forma total i fosforilada (Ser79) de la 
proteïna ACC. En ambdós casos, es va observar un increment en els grups suplementats 
amb sucre (Figura V-8C), fet que suggereix que el grau d’activació d’ACC no es va modificar. 

 



V. RESULTATS 

110 
 

N
iv

el
ls

 d
'm

RN
A

(u
ni

ta
ts

 a
rb

itr
àr

ie
s)

Fas Scd1
0

2

4

6 Control
Glucosa
Fructosa*

**

A

  

N
iv

el
ls

 d
e 

pr
ot

eï
na

(u
ni

ta
ts

 a
rb

itr
àr

ie
s)

FAS SCD1
0

1

2

3 Control
Glucosa
Fructosa

*

**

B

    

N
iv

el
ls

 d
e 

pr
ot

eï
na

(u
ni

ta
ts

 a
rb

itr
àr

ie
s)

p-ACC ACC
0

2

4

6

8

10 Control
Glucosa
Fructosa

***

*
*

**

C

 

Figura V-8. Nivells d’mRNA de Fas i Scd1 (A), així com nivells de les proteïnes FAS i SCD1 
(B), i de la forma total i fosforilada d’ACC (Ser79) (C) en teixit hepàtic. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SEM (n=8 rates/grup per l’expressió gènica i n=4-5 
rates/grup per l’expressió proteica). *p<0.05, **p<0.01 i ***p<0.001 vs control. 
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Per altra banda, l’expressió dels gens lipogènics és principalment regulada pels factors de 
transcripció SREBP-1 i ChREBP. L’anàlisi de la seva expressió proteica en extractes nuclears 
hepàtics va mostrar que no hi havia canvis en l’expressió de ChREBP entre els grups, però 
en canvi sí que s’observà un increment dels nivells proteics d’SREBP-1 en el grup fructosa 
respecte el control (Figura V-9). 
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Figura V-9. Nivells de les proteïnes ChREBP i SREBP-1 en mostres hepàtiques d’extracte 
nuclear. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=4-5 rates/grup). *p<0.05 vs 
control. 

1.3.2. Efectes en la β-oxidació 

Un dels principals reguladors de la β-oxidació és el factor de transcripció PPARα, el qual 
promou l’activació de gens involucrats en la β-oxidació mitocondrial i peroxisòmica. En 
analitzar els seus nivells proteics en extractes nuclears hepàtics s’observà que només el 
grup glucosa presentava un increment significatiu respecte el grup control (Figura V-10).  
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Figura V-10. Nivells de la proteïna PPARα en mostres hepàtiques d’extracte nuclear. 
Els resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=4-5 rates/grup). *p<0.05 vs control 
i #p<0.05 vs glucosa. 
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En aquest mateix sentit, la determinació de l’expressió gènica de gens diana de PPARα, Cpt-
1a i Aco, van mostrar un increment significatiu en els animals del grup glucosa (Figura V-
11A). No obstant, en l’anàlisi dels nivells proteics de CPT-1A, no es van observar diferències 
entre el grup glucosa i el control, però en canvi sí, una disminució significativa en el grup 
fructosa (0.5x) respecte el grup control i glucosa (Figura V-11B).  

N
iv

el
ls

 d
'm

RN
A

(u
ni

ta
ts

 a
rb

itr
àr

ie
s)

Cpt-1a Aco
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0 Control
Glucosa
Fructosa* **

A

 

N
iv

el
ls

 d
e 

pr
ot

eï
na

 C
PT

-1
A

(u
ni

ta
ts

 a
rb

itr
àr

ie
s)

Control Glucosa Fructosa
0.0

0.5

1.0

1.5

#

**

B

  

Figura V-11. Nivells d’mRNA de Cpt-1a i Aco (A), així com nivells de la proteïna CPT-1A 
(B) en teixit hepàtic. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=8 rates/grup 
per l’expressió gènica i n=4-5 rates/grup per l’expressió proteica). *p<0.05, **p<0.01 
vs control i #p<0.05 vs glucosa. 
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1.3.3. Efectes en el transport de triglicèrids 

Els nivells de triglicèrids plasmàtics també vénen condicionats per l’exportació de lípids que 
realitza el fetge. Així, es va determinar els nivells proteics d’MTP, una proteïna necessària 
per la secreció de VLDL en el fetge. S’obtingué que el grup suplementat amb fructosa en 
l’aigua de beguda presentava un increment significatiu del nivells d’MTP comparat amb els 
altres dos grups (Figura V-12). 
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Figura V-12. Nivells de la proteïna MTP en teixit hepàtic. Els resultats s’expressen com 
la mitjana ± SEM (n=4-5 rates/grup). **p<0.01 vs control i ##p<0.01 vs glucosa. 

1.4. Via de senyalització de la insulina 

La disminució de la sensibilitat a la insulina en els grups glucosa i fructosa, observada a 
través de l’ISI (Figura V-5), suggereix una alteració de la via de senyalització de la insulina. 
Per aquest motiu, es va analitzar l’expressió proteica d’IRS-1, IRS-2 i de la forma total i 
fosforilada (Ser473) d’Akt en el fetge i l’aorta. 

Respecte el fetge, no es modificaren els nivells d’IRS-1, però sí que s’observà una reducció 
de l’expressió proteica d’IRS-2 en els animals suplementats amb glucosa i fructosa (0.4 i 0.5 
vegades, respectivament) (Figura V-13A). La quantitat d’Akt fosforilada va ser 
significativament menor en el fetge dels animals del grup fructosa, mentre que Akt total no 
es va veure alterada per la ingesta de sucres (Figura V-13B). 
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Figura V-13. Nivells de les proteïnes IRS-1 i IRS-2 (A) i p-Akt (Ser473) i Akt (B) en teixit 
hepàtic. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=4-5 rates/grup). *p<0.05, 
**p<0.01 ***p<0.001 vs control i #p<0.05 vs glucosa. 

Pel que fa a l’aorta, l’expressió proteica tan d’IRS-1 com d’IRS-2 es va veure reduïda després 
de la suplementació amb sucres en l’aigua de beguda (Figura V-14A); d’altra banda, el grau 
de fosforilació d’Akt només va disminuir significativament en el grup fructosa (Figura V-
14B).  
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Figura V-14. Nivells de les proteïnes IRS-1 i IRS-2 (A) i p-Akt (Ser473) i Akt (B) en aorta. 
Els resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=4-5 rates/grup). *p<0.05 vs control. 

1.5. Estudi de la reactivitat vascular 

L’estudi de la reactivitat vascular es va realitzar a través de la valoració de corbes 
concentració-resposta d’anells aòrtics exposats a diferents agents vasoactius, així com a 
través de l’anàlisi de l’expressió proteica i gènica de molècules implicades en les vies que 
indueixen la relaxació vascular. 

1.5.1. Estudi de la resposta vasodilatadora 

La vasodilatació dependent de l’endoteli, regulada a través de receptors específics, es va 
valorar mitjançant corbes concentració-resposta a Ach i BK. Pel que fa a les respostes a Ach, 
no s’obtingueren diferències entre els grups, ni en la sensibilitat (mesurada a través de pD2, 
-log(EC50)) ni en l’Emàx (Figura V-15A, Taula V-1). De manera similar, la sensibilitat i l’Emàx a 
BK no es van veure alterats, però en canvi, sí que s’observà un desplaçament cap a la dreta 
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de les corbes de concentració-resposta a BK de les aortes del grup suplementat amb 
fructosa respecte el control (Figura V-15B, Taula V-1). 

Per altra banda, l’estudi de la vasodilatació independent de l’endoteli (EIDV, endothelium-
independent vasodilatation) es va realitzar a través de respostes induïdes per SNP. Tot i 
que l’Emàx va ser similar en tots els grups (Taula V-1), la suplementació amb glucosa va 
augmentar significativament la resposta vasodilatadora i la sensibilitat dels anells aòrtics a 
SNP, mentre que la suplementació amb fructosa va disminuir-la (Figura V-15C). 
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Figura V-15. Corbes concentració-resposta a Ach (A), BK (B) i SNP (C) en anells aòrtics 
contrets prèviament amb PE (2 µM) (A i B) i U46619 (100 nM) (C). Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SEM (n=5-8 rates/grup). *p<0.05 i ***p<0.001 vs control. 
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   n pD2 Emàx (%) 

Ach 

Control 8 6.75 ± 0.15 85.21 ±2.63 

Glucosa 8 6.86 ± 0.10 88.59 ±2.12 

Fructosa 8 6.88 ± 0.15 87.59 ±2.46 

BK 

Control 5 6.27 ± 0.51 90.51 ± 4.26 

Glucosa 6 5.00 ± 0.80 62.48 ± 14.22 

Fructosa 5 4.58 ± 0.69 54.38 ± 16.60 

SNP 

Control 8 8.97 ± 0.070 100.23 ± 0.277 

Glucosa 8 9.51 ± 0.10** 100.01 ± 0.19 

Fructosa 8 8.64 ± 0.14 100.01 ± 0.19 

Taula V-1. pD2 i Emàx de les respostes vasodilatadores a Ach, BK i SNP. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SEM (n=5-8 rates/grup). **p<0.01 vs control. 

1.5.2. Estudi de la resposta vasoconstrictora 

La resposta vasoconstrictora es va determinar a través de la valoració de la resposta dels 
anells aòrtics a concentracions creixents de PE. La ingesta de fructosa no va alterar la 
resposta contràctil a PE. No obstant, la suplementació amb glucosa va reduir 
significativament la contracció dels anells aòrtics en comparació amb el grup control (Figura 
V-16, Taula V-2). 

 

Figura V-16. Corbes concentració-resposta a PE en anells aòrtics. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SEM (n=7-8 rates/grup). *p<0.05 vs control. 

   n pD2 Tmàx (g) 
 Control 7 7.15 ± 0.08 1.60 ± 0.15 
PE Glucosa 8 7.02 ± 0.08 1.10 ± 0.10* 
 Fructosa 7 7.32 ± 0.1 1.54 ± 0.14 

Taula V-2. pD2 i Tmàx de la resposta vasoconstrictora a PE. Els resultats s’expressen com 
la mitjana ± SEM (n=7-8 rates/grup).*p<0.05 vs control. 
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Per tal d’estudiar el paper de l’NO basal, es van comparar corbes concentració-resposta a 
PE realitzades abans i després de l’addició d’L-NAME, un inhibidor de la NOS, en presència 
d’indometacina, inhibidor de la cicloxigenasa. La incubació dels anells aòrtics amb L-NAME 
va produir un increment de la resposta contràctil a PE en tots els grups (Figura V-17). No 
obstant, la diferència entre l’AUC de la primera i la segona corba (ΔAUC), només va ser 
significativament superior en les aortes de les rates suplementades amb glucosa en l’aigua 
de beguda (Taula V-3). 

  

 

Figura V-17. Corbes concentració-resposta a PE abans i després de la incubació amb L-
NAME (200 µM) en anells aòrtics en el grup control (A), glucosa (B) i fructosa (C). Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=7-8 rates/grup). *p<0.05 i ***p<0.001 
vs control. 
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   Emàx (%) Tmàx (g) pD2 ∆AUC 

Control 
Abans d’L-NAME 91,10 ± 9,19 1,48 ± 0,24  7,05 ± 0,09 - 

Després d’L-NAME  139,70 ± 4,00+ 2,21 ± 0,18++  7,30 ± 0,07 116,90 ± 21,49  

Glucosa 
Abans d’L-NAME 92.05 ± 8.15 0.97 ± 0.07  6.98 ± 0.06 - 

Després d’L-NAME  179.36 ± 16.07*+++ 1.86 ± 0.08+++  7.20 ± 0.06 197.24 ± 30.78*  

Fructosa 
Abans d’L-NAME 81.63 ± 5.32 1.26 ± 0.16   7.05 ± 0.05 - 

Després d’L-NAME  143.60 ± 11.62++ 2.16 ± 0.17++  7.38 ± 0.08 158.90 ± 19.75  

Taula V-3. Emàx, Tmàx i pD2 de la resposta vasoconstrictora a PE abans i després de la 
incubació amb L-NAME (200 µM) en anells aòrtics i ∆AUC entre les dues corbes. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=7-8 rates/grup). *p<0.05 vs control, 
+p<0.05, ++p<0.05 i +++p<0.001 vs abans d’L-NAME. 

1.5.3. Estudi dels mecanismes moleculars relacionats amb la relaxació vascular  

Pel que fa a l’estudi dels mecanismes relacionats amb la relaxació vascular, en primer lloc, 
es va voler determinar per quin mecanisme l’alliberament d’NO s’incrementava en les rates 
del grup glucosa. Així, es van analitzar els nivells proteics d’eNOS i iNOS. S’obtingué que el 
grau de fosforilació d’eNOS (Ser1177), i per tant l’activació d’eNOS, estava augmentada en 
el grup glucosa respecte el grup control i fructosa, mentre que els nivells d’eNOS no 
presentaven diferències entre els grups (Figura V-18). Per altra banda, l’expressió proteica 
d’iNOS va ser superior només en el grup fructosa (Figura V-19). 
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Figura V-18. Nivells de les proteïnes p-eNOS (Ser1177) i eNOS en aorta. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SEM (n=4-5 rates/grup). *p<0.05 vs control i ##p<0.01 vs 
glucosa. 
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Figura V-19. Nivells de la proteïna iNOS en aorta. Els resultats s’expressen com la 
mitjana ± SEM (n=4-5 rates/grup). *p<0.05 vs control. 

A continuació, es van investigar mecanismes que poguessin explicar les diferències de les 
respostes vasculars entre els grups. La relaxació dependent d’NO és principalment 
controlada per la senyalització de cGMP, la qual indueix l’activació de PKG, que resulta en 
una fosforilació de la proteïna VASP en la posició Ser239. L’anàlisi dels nivells d’mRNA de 
Gcsa1 van mostrar una disminució en el grup fructosa respecte el control (Figura V-20A). 
No obstant, no es van veure diferències entre els grups en l’anàlisi de l’expressió gènica de 
Pde5 (Figura V-20A), la fosfodiesterasa que específicament catalitza la hidròlisi de cGMP, 
ni de l’expressió proteica de PKG (Figura V-20B). Tot i això, la quantitat de p-VASP (Ser239) 
es va veure reduïda en els dos grups suplementats amb sucre, mentre que els nivells de 
VASP total només es van veure disminuïts en el grup fructosa (Figura V-20C). 

Respecte la via independent d’NO, en els vasos sanguinis grans, aquesta és principalment 
controlada pels nivells de cAMP que condueix a una increment de la fosforilació de la 
proteïna VASP en la posició Ser157. En el present estudi s’obtingué que els nivells d’mRNA 
d’Ac6 (Figura V-20A) i l’expressió proteica de la fosforilació de PKA-c (Thr197) (Figura V-20B) 
no eren modificats per la suplementació de sucres respecte els animals control, tot i que el 
grup fructosa va mostrar una reducció dels nivells comparat amb el grup glucosa. Per altra 
banda, la ingesta de fructosa va produir un increment de l’expressió gènica i proteica de 
PDE4 (Figura V-20B), la fosfodiesterasa que catalitza principalment la hidròlisi de cAMP. 
Així mateix, la fosforilació de VASP en la posició Ser157 es va veure reduïda significativament 
només en el grup fructosa (Figura V-20C).  
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Figura V-20. Nivells d’mRNA de Gcsa1, Pde5a, Ac6 i Pde4d (A), així com nivells de les 
proteïnes PKG, p-PKAc (Thr197) i PDE4 (B) i p-VASP (Ser239 i Ser157) i VASP (C) en aorta. 
Els resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=8 rates/grup per l’expressió gènica i 
n=4-5 rates/grup per l’expressió proteica). *p<0.05, **p<0.01 i ***p<0.001 vs control 
i #p<0.05 i ##p<0.01 vs glucosa. 
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Finalment, es van mesurar els nivells d’mRNA de diversos gens de vies involucrades en la 
reactivitat vascular: la síntesi de prostaglandines (Cox1, Cox2, Ptgis i Tbxas) i de ROS (Nox1 
i Nox4) (Figura V-21A), així com enzims i receptors de l’angiotensina (Ace, Agtr1a i Agtr2) i 
receptors de la BK (Bdkrb1 i Bdkrb2) i α-adrenèrgics (Adra1a, Adra1b i Adra1d) (Figura V-
20B). No obstant, en cap dels casos s’observaren diferències de l’expressió gènica entre els 
grups. 
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Figura V-21. Nivells d’mRNA de Cox1, Cox2, Ptgis, Tbxas, Nox1 i Nox4 (A), així com 
d’Ace, Agtr1a, Agtr2, Bdkrb1, Bdkrb2, Adra1a, Adra1b i Adra1d (B) en aorta. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SEM (n=8 rates/grup).  
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2. ESTUDI 2: SUPLEMENTACIÓ DE GLUCOSA I FRUCTOSA 10% (P/V) EN 
L’AIGUA DE BEGUDA DURANT 28 SETMANES EN RATES SPRAGUE-DAWLEY 
FEMELLA 

2.1. Paràmetres zoomètrics 

2.1.1. Control de la ingesta i consum calòric 

De manera similar a l’estudi 1, el consum de beguda va ser superior en els grups 
suplementats amb glucosa i fructosa (3.2 i 2.7 vegades, respectivament) (Figura V-22A), 
mentre que s’observà una disminució del consum de pinso d’aquests grups (0.6 i 0.7, 
vegades, respectivament) (Figura V-22B). No obstant, aquesta reducció no va ser suficient 
per compensar la ingesta calòrica total, de manera que els animals del grup glucosa i els 
del grup fructosa van ingerir 1.6 i 1.5 vegades més calories que el grup control, 
respectivament. Cal destacar que, entre el grup glucosa i fructosa no hi va haver diferències 
pel que fa a la ingesta de beguda, pinso ni el consum calòric total (Figura V-22C). 

 

 

Figura V-22. AUC de la beguda (A) i del pinso (B) consumit per un animal durant les 28 
setmanes de l’estudi, així com el consum calòric total, expressat en Kcal (C). Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=11-12 rates/grup). ***p<0.001 i **p<0.01 
vs control. 
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2.1.2. Pes corporal i de diferents teixits 

Pel que fa al pes corporal dels animals, s’observà que tant el pes final, com l’AUC del pes al 
llarg de l’estudi es van incrementar significativament només en el grup fructosa respecte el 
control (Figura V-23A-B). De la mateixa manera, el pes del teixit adipós respecte la longitud 
del fèmur va ser superior només en el grup fructosa. En canvi, tant en el grup glucosa com 
en el fructosa es va produir un increment en el pes relatiu del fetge (Figura V-23C). No 
obstant, cal esmentar que l’increment en el grup fructosa va ser significativament superior 
respecte el grup glucosa. 
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Figura V-23. Pes corporal (A), AUC del pes corporal durant les 28 setmanes (B) i pes del 
fetge i del teixit adipós, relatiu a la longitud del fèmur (C) al final de l’estudi. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). *p<0.05 vs control i 
#p<0.05 vs glucosa. 
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2.2. Anàlisi de paràmetres en sang i plasma 

Quant a l’anàlisi de lípids, la determinació de triglicèrids en sang va mostrar que només la 
suplementació amb fructosa produïa un increment dels nivells de triglicèrids tant en dejú 
(12 h de dejú) com en un estat que es pot considerar postprandial (2 h de dejú), respecte 
el grup control i el grup glucosa (Figura V-24A-B). En canvi, no s’observaren diferències en 
els nivells de colesterol (Figura V-24C) entre els grups, però sí un increment de la 
concentració de NEFAs en plasma en els dos grups suplementats amb sucre (Figura V-24D).  

  

  

Figura V-24. Nivells de triglicèrids en dejú (A) i postprandials (B) en sang, així com de 
colesterol (C) i NEFAs (D) en plasma al final de l’estudi. Els resultats s’expressen com la 
mitjana ± SD (n=8 rates/grup). *p<0.05 vs control. 

Els nivells de glucosa no es van modificar en els grups suplementats amb sucres (Figura V-
25A) però, en canvi, sí que s’observà hiperinsulinèmia en el grup fructosa (Figura V-25B). 
Així, de la mateixa manera que en l’estudi anterior, es calculà l’ISI. En aquest cas, s’obtingué 
que només la fructosa reduïa significativament la sensibilitat a la insulina respecte el grup 
control (Figura V-25C). 
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Figura V-25. Nivells de glucosa en sang (A) i d’insulina en plasma (B), així com valors de 
l’índex ISI (C) al final de l’estudi. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 
rates/grup). *p<0.05 vs control. 

Abans de finalitzar l’estudi, per tal de valorar la tolerància a la glucosa es va realitzar el GTT. 
Tot i que la corba va presentar una tendència similar en tots els grups, al final del test, als 
120 min després de l’administració de glucosa, el grup fructosa va mostrar un increment 
de la concentració de glucosa respecte el grup control (Figura V-26A). No obstant, en 
realitzar el càlcul de l’AUC de la concentració de glucosa no s’obtingueren diferències entre 
els grups (Figura V-26B). 

A més, en aquest mateix test, es van determinar els nivells d’insulina plasmàtica a l’inici i 
als 15 i 120 min després de l’administració de glucosa. S’observà que els animals del grup 
fructosa presentaven un increment de la concentració d’insulina en els dos primers temps 
respecte el grup control i el grup glucosa (Figura V-26C). Així mateix, l’AUC de la 
concentració d’insulina va mostrar un increment significatiu en el grup fructosa respecte 
els altres dos grups (Figura V-26D). 
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Figura V-26. Concentracions de glucosa a diferents temps durant el TTG (A) i AUC de 
les mateixes (B), així com concentracions d’insulina plasmàtica (C) i AUC de les 
mateixes (D). Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=11-12 rates/grup). 
*p<0.05 i **p<0.01 vs control i #p<0.05, ##p<0.01 i ###p<0.001 vs glucosa. 

Per altra banda, també es va analitzar la concentració d’adiponectina i leptina, hormones 
importants per la regulació del metabolisme glucídic i lipídic. S’observà que la 
suplementació amb glucosa produí una hiperadiponectinèmia respecte el grup control i el 
grup fructosa (Figura V-27A), mentre que els nivells de leptina van incrementar-se 
significativament només en el grup fructosa (Figura V-27B). 
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Figura V-27. Concentració plasmàtica d’adiponectina (A) i leptina (B) al final de l’estudi. 
Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). **p<0.01 vs control i 
#p<0.05 vs glucosa. 

A més, es va analitzar l’expressió gènica d’aquestes hormones en el teixit adipós, on són 
sintetitzades. S’observà un increment dels nivells d’Adipoq en el grup glucosa, però les 
diferències només resultaren ser significatives comparades amb el grup fructosa. Pel que 
fa a la leptina, s’obtingué una disminució dels nivells d’mRNA tant en el grup glucosa com 
en el fructosa (Figura V-28).  

 

Figura V-28. Nivells d’mRNA d’Adipoq i Lep en el teixit adipós. Els resultats s’expressen 
com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). *p<0.05 vs control i #p<0.05 vs glucosa. 

Per altra banda, es va determinar la concentració d’àcid úric, producte associat al 
metabolisme de la fructosa, així com els nivells de la transaminasa ALT. Pel que fa a l’àcid 
úric, s’obtingué un increment únicament en el grup fructosa (Figura V-29A). En canvi, no 
s’observaren diferències entre la concentració d’ALT entre els grups en estudi (Figura V-
29B). 
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Figura V-29. Concentració plasmàtica d’àcid úric (A) i ALT (B) al final de l’estudi. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). *p<0.05 vs control. 

Finalment, també es va valorar la concentració d’AGEs i TBARS, relacionats amb la glicació 
de proteïnes i la peroxidació lipídica, respectivament. En ambdós casos, s’obtingué que 
només la ingesta de fructosa produïa un increment dels seus nivells (Figura V-30) en 
plasma.  

 

Figura V-30. Concentració plasmàtica d’AGEs (A) i TBARS (B) al final de l’estudi. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). *p<0.05 vs control i 
#p<0.05 vs glucosa. 

2.3. Efectes en la via de senyalització de la insulina en el fetge 

Per tal d’esbrinar si la disminució de la sensibilitat a la insulina era causada per un dèficit 
de senyalització a nivell hepàtic, es va determinar l’expressió de diferents proteïnes que 
participen en la cascada de senyalització de la insulina, concretament en la via PI3K/Akt. 
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En primer lloc, s’analitzà l’expressió d’IRS-2 i la forma fosforilada i total de la proteïna Akt. 
No s’obtingueren diferències pel que fa a l’expressió d’IRS-2 ni en la forma total d’Akt. En 
canvi, s’observà un increment significatiu de p-Akt en el grup glucosa (Figura V-31). 
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Figura V-31. Nivells de les proteïnes IRS-2, p-Akt (Ser473) i Akt en teixit hepàtic. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup). *p<0.05 vs control. 

Així mateix, es va determinar l’activació de la proteïna Akt en funció dels nivells d’insulina, 
mitjançant el càlcul p-Akt/[insulina plasmàtica]. Tot i que s’observà una important 
disminució en el grup fructosa, les diferències no van ser significativament estadístiques 
(Figura V-31).  
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Figura V-32. Nivells de p-Akt (Ser473) en funció de la concentració d’insulina plasmàtica. 
Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup).  

Seguidament, es va analitzar l’activació del factor de transcripció FoxO1. La insulina, a 
través de la fosforilació d’Akt, promou la inactivació de FoxO1, ja que indueix la seva 
fosforilació en la posició Ser256. Tant el grup glucosa com fructosa van presentar un 
important increment de p-FoxO1 (Ser256) respecte el control, mentre que la forma total no 
va mostrar diferències entre els grups (Figura V-33). 
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Figura V-33. Nivells de p-FoxO1 (Ser256) i FoxO1 en el fetge. Els resultats s’expressen 
com la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup). *p<0.05 vs control. 

A continuació, es va analitzar l’expressió gènica i proteica de PEPCK i G6P, principals enzims 
implicats en la gluconeogènesi i diana de FoxO1. S’observà una reducció dels dos enzims 
tant pel que fa als nivells d’mRNA (Figura V-34) com de proteïna (Figura V-35) en els animals 
dels dos grups suplementats amb sucre. No obstant, en el cas de G6P la reducció en el grup 
glucosa no va ser significativa. 
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Figura V-34. Nivells d’mRNA de Pepck i G6p en teixit hepàtic. Els resultats s’expressen 
com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). *p<0.05,**p<0.01 vs control.  
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Figura V-35. Nivells de les proteïnes PEPCK i G6P en teixit hepàtic. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup). *p<0.05, **p<0.01 vs control. 
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Així mateix, es va determinar l’expressió d’altres proteïnes involucrades en la regulació de 
la gluconeogènesi com són p-CREB (Ser133), HNF4 i PGC-1α. No obstant, cap d’elles va 
mostrar diferències entre els grups d’estudi (Figura V-36). 
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Figura V-36. Nivells de les proteïnes p-CREB (Ser133) i HNF4 i PGC-1α d’extractes 
hepàtics de proteïna totals i nuclear respectivament. Els resultats s’expressen com la 
mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup).  

2.4. Efectes en el metabolisme de carbohidrats i lípids 

2.4.1. Metabolisme de la glucosa i la fructosa 

La GCK i la FK són els primers enzims que metabolitzen la glucosa i la fructosa 
respectivament, una vegada són captades pel fetge. S’observà que els nivells de GCK 
s’incrementaven en el grup glucosa, mentre que els nivells de FK augmentaren en el grup 
fructosa respecte els altres grups (Figura V-37). 
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Figura V-37. Nivells de les proteïnes GCK i FK en teixit hepàtic. Els resultats s’expressen 
com la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup). *p<0.05, **p<0.01 vs control i ##p<0.01, 
###p<0.001 vs glucosa. 
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2.4.2. Lipogènesi 

De manera similar a l’estudi 1, es va determinar l’expressió hepàtica de diferents enzims 
implicats en la lipogènesi. Pel que fa a l’expressió gènica, es van analitzar els nivells d’mRNA 
d’L-PK, FAS i SCD1. No obstant, cap dels enzims va mostrar diferències entre els tres grups 
d’estudi (Figura V-37). 

 

Figura V-38. Nivells d’mRNA d’L-pk, Fas i Scd1 en teixit hepàtic. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup).  

Pel que fa a l’expressió proteica, en el cas d’SCD1 els nivells tampoc es van modificar entre 
els grups, però en canvi la proteïna FAS va mostrar un increment de 2.14 i 2.61 en els grups 
glucosa i fructosa, respectivament, comparat amb al grup control (Figura V-39A). També es 
va quantificar l’expressió proteica de la forma fosforilada (Ser79) i la forma total d’ACC. 
Ambdues formes van presentar un increment en els dos grups suplementats amb sucre, 
suggerint així que el grau d’activació d’aquest enzim no es va modificar (Figura V-39B). 

Per altra banda, es va determinar l’expressió proteica dels factors de transcripció ChREBP i 
SREBP-1, reguladors principals dels enzims lipogènics. Els nivells de ChREBP no es van veure 
modificats en els grups suplementats amb sucre, però en canvi sí que s’observà un 
increment de l’expressió proteica d’SREBP-1 en els animals suplementats amb fructosa en 
l’aigua de beguda (Figura V-39C).  
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Figura V-39. Nivells de les proteïnes FAS i SCD1 (A), p-ACC (Ser79) i ACC (B) en extractes 
hepàtics de proteïna total així com SREBP-1 i ChREBP (C) en extractes hepàtics 
nuclears. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup). *p<0.05 i 
**p<0.01 vs control i #p<0.05 vs glucosa. 
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2.4.3. β-oxidació 

Respecte el catabolisme lipídic, es va determinar l’expressió proteica i gènica del factor de 
transcripció PPARα, principal regulador de la β-oxidació. Tot i que no s’obtingueren 
diferències significatives entre els grups en estudi, s’observà una tendència a la reducció 
de l’expressió de PPARα en el grup fructosa (Figura V-40A). 

També es van analitzar els nivells de CPT-1A, gen diana de PPARα i enzim clau en la β-
oxidació mitocondrial. Els resultats van mostrar una reducció de l’expressió gènica i 
proteica de CPT-1A en els grups suplementats amb sucre en l’aigua de beguda (Figura V-
40). En canvi, els nivells d’mRNA d’ACO, enzim clau en la β-oxidació peroxisòmica, no es 
van veure modificats per la seva ingesta (Figura V-40B). 
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Figura V-40. Nivells de les proteïnes PPARα i CPT-1A (A) així com nivells d’mRNA de 
PPARα, Cpt-1A i Aco (B) en teixit hepàtic. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD 
(n=8 rates/grup per l’expressió gènica i n=4-5 rates/grup per l’expressió proteica). 
*p<0.05 i **p<0.01 vs control. 
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Finalment, es va determinar l’activitat de la β-oxidació hepàtica, la qual resultà reduïda 
significativament en els grups glucosa i fructosa (Figura V-41). 
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Figura V-41. Activitat de la β-oxidació dels àcids grassos hepàtica. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SD (n=6 rates/grup). *p<0.05 i **p<0.01 vs control. 

2.4.4. Lipòlisi 

El teixit adipós és el principal reservori d’àcids grassos en forma de triglicèrids, els quals són 
hidrolitzats a través del procés de la lipòlisi en períodes d’alta demanda energètica. La 
insulina, per la seva banda, inhibeix el procés de la lipòlisi afavorint l’emmagatzematge de 
triglicèrids en el teixit adipós.  

Així, considerant que es va observar una disminució de la sensibilitat a la insulina a nivell 
sistèmic, es van analitzar els nivells de p-Akt i Akt en el teixit adipós. S’obtingué que els dos 
grups suplementats amb sucre presentaven una disminució de la fosforilació d’Akt (Ser473), 
mentre que la forma total no es va veure modificada (Figura V-42). Així doncs, el teixit 
adipós en els animals del grup glucosa i fructosa presentava un dèficit de senyalització de 
la insulina.  
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Figura V-42. Nivells de les proteïnes p-Akt (Ser473) i Akt en el teixit adipós. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup). *p<0.05 vs control. 
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Amb aquests resultats, i tenint en compte que la concentració plasmàtica de NEFAs estava 
incrementada en el grup glucosa i fructosa, era d’esperar que la lipòlisi estigués activada 
en els dos grups suplementats amb sucres.  

No obstant, en valorar l’expressió proteica de la lipasa HSL en la forma fosforilada i total 
així com de PKAc-p (Thr197), que promou la seva fosforilació, no es van observar diferències 
entre els grups (Figura V-43A). En canvi, la determinació de l’expressió proteica d’ATGL, 
una altra lipasa important en la degradació de triglicèrids, va mostrar un increment només 
en el grup glucosa respecte els grups control i fructosa (Figura V-43B). A més, l’anàlisi dels 
nivells d’mRNA dels gens Atgl i Hsl no va mostrar diferències entre els grups en estudi 
(Figura V-44). 
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Figura V-43. Nivells de les proteïnes p-PKAc (Thr197, p-HSL (Ser660) i HSL (A) així com 
ATGL (B) en el teixit adipós. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-5 
rates/grup). *p<0.05 vs control i #p<0.05 vs glucosa. 



V. RESULTATS 

138 
 

 

Figura V-44. Nivells d’mRNA d’Hsl i Atgl en el teixit adipós. Els resultats s’expressen 
com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup).  

2.4.5. Emmagatzematge de lípids 

Considerant que tant la ingesta de glucosa com de fructosa produïa un increment de la 
lipogènesi hepàtica i una reducció de la β-oxidació d’àcids grassos, es va voler determinar 
si es produïen canvis morfològics en el teixit adipós, principal reservori de triglicèrids, o bé 
també hi havia una deposició ectòpica d’aquests lípids en altres teixits com el fetge o el 
múscul. 

En primer lloc, es va analitzar el teixit adipós mitjançant la tinció de talls histològics amb 
H/E, a partir dels quals es va realitzar la quantificació de l’àrea dels adipòcits i, 
posteriorment, el càlcul de les freqüències de les diferents mides. S’observà que el grup 
fructosa presentava una menor proporció dels adipòcits més petits i un major percentatge 
dels més grans comparats amb els altres dos grups (Figura V-45A). Per l’anàlisi estadística 
d’aquestes dades es realitzà una taula de contingència amb els valors de l’AUC de la 
freqüència dels adipòcits amb mida inferior i superior a 8000 µm2 que mostrà diferències 
significatives entre el grup fructosa i el control (Figura V-45B). Així, tal i com es mostra en 
les imatges representatives, la ingesta de fructosa va induir una hipertròfia dels adipòcits 
(Figura V-45C). D’aquesta manera, aquests resultats concorden amb l’increment del pes del 
teixit adipós observat només en el grup fructosa.  
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Figura V-45. Representació gràfica de la freqüència de la mida dels adipòcits (A), de 
l’AUC de la freqüència de la mida dels adipòcits inferior i superior a 8000 µm (B) i 
imatges representatives dels talls histològics de teixit adipós tenyits amb H/E. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=5 rates/grup). *p<0.05 vs control. 
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Per altra banda, es va quantificar el contingut de triglicèrids en el múscul, el qual no va 
presentar canvis en els grups suplementats amb sucres respecte el grup control (Figura V-
46). 

 

Figura V-46. Contingut de triglicèrids en múscul per mg de proteïna. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup).  

També es va determinar el contingut hepàtic de triglicèrids i colesterol. S’observà que 
únicament la fructosa presentava un increment significatiu de 2 vegades en el contingut de 
triglicèrids respecte el control (Figura V-47A), mentre que no s’observaren diferències pel 
que fa al contingut de colesterol entre els grups d’estudi (Figura V-47B). 

  

Figura V-47. Contingut de triglicèrids (A) i colesterol (B) hepàtics per mg de proteïna. 
Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). *p<0.05 vs control. 

No obstant, aquest increment de triglicèrids en el fetge no va resultar en una esteatosi 
hepàtica aparent a nivell histològic, ja que en l’anàlisi de talls histològics amb la tinció 
d’ORO no es va observar un increment de les inclusions lipídiques (Figura 48). 

  



V. RESULTATS 

141 
 

 

 

Figura V-48. Valoració del contingut lipídic hepàtic a partir dels talls histològics de fetge 
tenyits amb ORO (A) i imatges representatives dels talls histològics de fetge tenyits 
amb ORO (B). (n=5-6 rates/grup).  

2.4.6. Transport i captació de triglicèrids 

L’increment de la lipogènesi hepàtica i l’absència d’una clara esteatosi en el fetge dels 
animals suplementats amb fructosa suggeria que els triglicèrids produïts eren secretats a 
la sang en forma de lipoproteïnes.  

Per aquest motiu es va determinar l’expressió de la proteïna MTP. No obstant, a diferència 
de l’estudi 1, no es van observar diferències significatives entre els grups (Figura V-49). 
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Figura V-49. Nivells de la proteïna MTP en teixit hepàtic. Els resultats s’expressen com 
la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup).  

Un cop alliberades a la sang, les VLDL són principalment captades pel múscul i el teixit 
adipós. Per aquest motiu, es va realitzar l’anàlisi de proteïnes involucrades en la captació 
de VLDL en els dos teixits. 

Pel que fa al teixit adipós, s’obtingué que tant l’expressió gènica com proteica de l’enzim 
LPL era menor en els animals del grup fructosa respecte el control. En quant els nivells de 
VLDLR, malgrat no van mostrar diferències significatives, sí que s’observà una disminució 
de l’expressió proteica en els dos grups suplementats amb sucre (Figura V-50-51).  
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Figura V-50. Nivells d’mRNA d’Lpl i Vldlr en el teixit adipós. Els resultats s’expressen 
com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup).*p<0.05 vs control. 
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Figura V-51. Nivells de les proteïnes LPL i VLDLR en el teixit adipós. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup). *p<0.05 vs control. 

També, es van determinar els nivells d’mRNA de Cd36 i Fabp4, que faciliten l’entrada 
d’àcids grassos a la cèl·lula. Els nivells de Fabp4 no es van veure modificats, però sí que 
s’observà una reducció de l’expressió gènica de Cd36 en el grup fructosa respecte els altres 
dos grups (Figura V-52). 
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Figura V-52. Nivells d’mRNA de Cd36 i Fabp4 en el teixit adipós. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup) *p<0.05 vs control i #p<0.05 vs 
glucosa. 

Respecte el múscul, tot i no observar-se canvis en l’expressió gènica d’LPL i VLDLR, sí que 
s’obtingué una disminució significativa de l’expressió d’ambdues proteïnes únicament en 
el grup fructosa (Figura V-53). 
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Figura V-53. Nivells d’mRNA d’Lpl i Vldlr (A) així com de les proteïnes LPL i VLDLR (B) 
en el múscul. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup per 
l’expressió gènica i n=4-5 rates/grup per l’expressió proteica). *p<0.05 vs control. 

Per altra banda, també es va estudiar el procés d’aclariment hepàtic de lipoproteïnes 
residuals, analitzant l’expressió de VLDLR, LDLR i LRP. S’obtingué que els nivells d’mRNA 
d’Lrp només estaven disminuïts significativament en el grup fructosa, tot i que el grup 
glucosa també presentava una tendència a la reducció. Pel que fa a VLDLR, tant l’anàlisi de 
l’expressió gènica com proteica va mostrar una reducció dels seus nivells en els dos grups 
suplementats amb sucre a la beguda. A més, els nivells d’mRNA d’ApoCIII, apolipoproteïna 
que inhibeix l’activitat d’LPL, estaven incrementats en el grup fructosa. En canvi, no 
s’observaren modificacions en l’expressió de Ldlr ni Pcsk9 (Figura V-54). 



V. RESULTATS 

145 
 

N
iv

el
ls

 d
e 

pr
ot

eï
na

 V
LD

LR
(u

ni
ta

ts
 a

rb
itr

àr
ie

s)

Control Glucosa Fructosa
0.0

0.5

1.0

1.5

*
*

A

      

     

N
iv

el
ls

 d
'm

RN
A

(u
ni

ta
ts

 a
rb

rit
àr

ie
s)

Vldlr Ldlr Lrp ApoCIII Pcsk9
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0 Control
Glucosa
Fructosa

B

** *

*

*

 

Figura V-54. Nivells de la proteïna VLDLR (A) així com d’mRNA de Vldlr, Ldlr, Lrp, Apo 
C-III i Pcsk9 (B) en el teixit hepàtic. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 
rates/grup per l’expressió gènica i n=4-5 rates/grup per l’expressió proteica).  

2.5. Efectes en nodes moleculars del control energètic 

També es van valorar proteïnes clau per la regulació de l’homeòstasi energètica. Així, es va 
determinar l’expressió de la forma total i fosforilada de les proteïnes AMPK i mTOR. 
S’obtingué que els nivells de p-AMPK (Thr172) estaven incrementats en el grup glucosa 
respecte els altres dos grups (Figura V-55A), mentre que els nivells de p-mTOR (Ser2481) 
estaven augmentats en els dos grups suplementats amb sucre (Figura V-55B). A més, 
l’increment en el grup fructosa va resultar significatiu respecte el grup glucosa. La forma 
total no es va modificar en cap de les dues proteïnes.  

Per altra banda, també es van determinar els nivells de la proteïna SIRT1 així com de 
NAMPT, la qual sintetitza el coenzim NAD+, necessari per l’activitat de SIRT1. No obstant, 
no s’observaren canvis en l’expressió d’aquestes proteïnes (Figura V-56). 
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Figura V-55. Nivells de les proteïnes p-AMPK (Thr172) i AMPK (A) així com p-mTOR 
(Ser2481) i mTOR (B) en teixit hepàtic. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-
5 rates/grup). *p<0.05, ***p<0.001 vs control i #p<0.05 vs glucosa. 
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Figura V-56. Nivells de les proteïnes SIRT1 i NAMPT en extractes hepàtics de proteïna 
nuclear i total, respectivament. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-5 
rates/grup).  
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2.6. Efectes en la inflamació, l’estrès oxidatiu i l’estrès de reticle 
endoplasmàtic 

2.6.1. Efectes en la inflamació i l’estrès oxidatiu 

Considerant que la ingesta d’altes quantitats de sucres pot induir un procés inflamatori i 
l’aparició d’estrès oxidatiu en el fetge, es van valorar diferents marcadors indicatius 
d’aquestes alteracions. 

Així, s’analitzà l’expressió gènica de diferents marcadors inflamatoris en el fetge: MCP1, 
F4/80, TNFα i TLR4. Únicament es van modificar els nivells d’mRNA del gen Mcp1, els quals 
estaven incrementats en els grups suplementats amb sucre, tot i que les diferències només 
van ser significatives en el grup fructosa (Figura V-57). 

 

Figura V-57. Nivells d’mRNA de Mcp1, F4/80, Tlr4 i Tnfα en el teixit hepàtic. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). *p<0.05 vs control. 

Respecte l’estrès oxidatiu, es van quantificar els nivells d’mRNA dels enzims antioxidants 
Sod2 i Gpx1 i no s’observaren diferències entre els grups d’estudi (Figura V-58). 

 

Figura V-58. Nivells d’mRNA de Sod2 i Gpx1 en el teixit hepàtic. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup).  
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2.6.2. Estudi de la fibrosi i la necrosi hepàtica 

La fibrosi i necrosi del teixit hepàtic són alteracions que poden resultar com a conseqüència 
d’una patologia del fetge.  

Pel que fa a la fibrosi, es determinà l’expressió gènica de diferents marcadors, com ara 
Colla1, TGFβ1, MMP9 i TIMP1. Excepte Colla1 que va presentar uns nivells superiors en el 
grup suplementat amb fructosa respecte el glucosa, la ingesta de sucres durant 28 
setmanes no va modificar els marcadors de fibrosi (Figura V-59).  

 

Figura V-59. Nivells d’mRNA de Colla1, Tgfβ1, Mmp9 i Timp1 en el teixit hepàtic. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). #p<0.05 vs glucosa. 

Aquests resultats van coincidir amb els obtinguts en la valoració histològica de la fibrosi del 
teixit hepàtic, mitjançant la tinció tricròmica de Masson, la qual no va mostrar diferències 
entre els grups d’estudi (Figura V-60). 
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Figura V-60. Valoració de la fibrosi hepàtica a partir dels talls histològics de fetge 
tenyits amb tricròmic de Masson (A) i imatges representatives dels talls histològics de 
fetge tenyits amb tricròmic de Masson (B). (n=4-5 rates/grup).  

Així mateix, també es va estudiar si la ingesta de glucosa i fructosa induïa la necrosi del 
teixit hepàtic. La valoració, realitzada a través de la tinció H/E, va confirmar que no hi havia 
diferències entre els grups (Figura V-61). 
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Figura V-61. Valoració de la necrosi hepàtica a partir dels talls histològics de fetge 
tenyits amb H/E (A) i imatges representatives dels talls histològics de fetge tenyits amb 
H/E (B). (n=4-5 rates/grup).  

2.6.3. Efectes en l’estrès de reticle endoplasmàtic 

Donada la importància que té l’ER en la regulació de l’homeòstasi cel·lular, es va voler 
determinar si hi havia un increment de la resposta UPR com a conseqüència del 
desenvolupament d’estrès d’ER.  

En aquest sentit, es van analitzar les tres branques de la resposta UPR. S’obtingué que la 
forma fosforilada d’IRE1 presentava un fort increment en els dos grups suplementats amb 
sucre (9.21 i 11.63 vegades en el grup glucosa i fructosa, respectivament), mentre que la 
forma total no es veia afectada (Figura V-62A). Pel que fa a la via PERK, no es van obtenir 
diferències entre els grups (Figura V-62B) però, en canvi en la via iniciada per ATF6, sí que 
s’observà un increment de l’expressió proteica d’ATF6 en l’extracte nuclear hepàtic de les 
rates del grup fructosa (Figura V-62C).  
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Figura V-62. Nivells de les proteïnes p-IRE (Ser724) i IRE (A), p-PERK (Thr981) i PERK (B) 
en extractes hepàtics de proteïna total i ATF6 (C) en extractes hepàtics de proteïna 
nuclear. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup). *p<0.05 vs 
control. 
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Donada l’activació d’IRE1, es va prosseguir a l’estudi de la seva via. Així, es determinaren 
els nivells d’mRNA d’Xbp1s respecte Xbp1, els quals van resultar estar incrementats en els 
grup glucosa i fructosa (Figura V-63A). En canvi, no s’observà l’activació per fosforilació de 
JNK, promoguda també per IRE1, en cap dels grups (Figura V-63B). 
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Figura V-63. Nivells d’mRNA d’Xbp1s, Xbp1 i valors de la relació Xbp1s/Xbp1 (A), així 
com nivells de les proteïnes p-JNK i JNK en teixit hepàtic (B). Els resultats s’expressen 
com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup per l’expressió gènica i n=4-5 rates/grup per 
l’expressió proteica). *p<0.05 vs control. 

També es va analitzar l’expressió de diferents gens implicats en l’estrès d’ER. Així, 
s’obtingué que els nivells d’mRNA de les xaperones Grp94 i Grp78, així com gens diana de 
la via de PERK (Gadd34, Atf4, Chop) no es van veure alterats per la suplementació de sucre. 
En canvi, gens com Dnajb9 i Edem1, implicats en el procés ERAD i induïts per XBP1 i ATF6 sí 
que es van veure incrementats significativament només en el grup fructosa (Figura V-64). 
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Figura V-64. Nivells d’mRNA de Grp94, Grp78, Gadd34, Atf4, Chop, Dnajb9 i Edem1 en 
el teixit hepàtic. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). *p<0.05 
i **p<0.01 vs control. 

 

2.7. Estudi de la funció cognitiva 

2.7.1. Tests de memòria i aprenentatge: MWM i NORT 

Per tal de conèixer si la ingesta de sucre alterava els processos cognitius de memòria i 
aprenentatge després d’una suplementació a curt i/o a llarg termini, es van realitzar dos 
tests cognitius, l’MWM i el NORT a l’inici i al final de la suplementació.  

La suplementació a curt termini (2-3 setmanes) no va produir alteracions en cap dels tests 
realitzats. Així, en l’MWM no es van observar canvis en la corba d’aprenentatge (Figura V-
65) ni en el test (Figura V-66). Els resultats del NORT tampoc van mostrar diferències entre 
les rates dels diferents grups (Figura V-67).  
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Figura V-65. Representació gràfica de la corba d’aprenentatge (A) i la velocitat de 
natació de les rates durant la fase d’aprenentatge de l’MWM realitzat després d’una 
suplementació a curt termini. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=12 
rates/grup).  

   

     

Figura V-66. Diferents paràmetres analitzats al dia del test de l’MWM realitzat després 
d’una suplementació a curt termini: número d’entrades a la zona de la plataforma (A), 
latència a l’objectiu (B), temps en la zona de la plataforma (C), temps en cada quadrant 
(D) i velocitat (E). Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=12 rates/grup).  
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Figura V-67. DI del test NORT a les 2 h (A) i a les 24 h (B) realitzat després d’una 
suplementació a curt termini. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=12 
rates/grup).  

Pel que fa als tests realitzats després d’una suplementació a llarg termini (27-28 setmanes), 
no es van obtenir diferències en la corba d’aprenentatge (Figura V-68) ni en cap dels 
paràmetres analitzats del dia del test de l’MWM (Figura V-69). En canvi, els DI obtinguts en 
el test NORT realitzats tant a 2 h com a 24 h van disminuir significativament només en el 
grup fructosa (Figura V-70). 

 

Figura V-68. Representació gràfica de la corba d’aprenentatge (A) i la velocitat de 
natació de les rates durant la fase d’aprenentatge de l’MWM realitzat després d’una 
suplementació a llarg termini. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=10-12 
rates/grup).  
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Figura V-69. Diferents paràmetres analitzats al dia del test de l’MWM realitzat després 
d’una suplementació a llarg termini: número d’entrades a la zona de la plataforma (A), 
latència a l’objectiu (B), temps en la zona de la plataforma (C), temps en cada quadrant 
(D) i velocitat (E). Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=10-12 rates/grup).  

  

Figura V-70. DI del test NORT a les 2 h (A) i a les 24 h (B) realitzat després d’una 
suplementació a llarg termini. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=10-12 
rates/grup). *p<0.05 vs control i #p<0.05, ##p<0.01 vs glucosa. 
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2.7.2. Efectes en la plasticitat sinàptica 

S’estudià si el consum de sucres causava alteracions de la plasticitat sinàptica en el còrtex 
i l’hipocamp, dues zones del CNS de gran importància en els processos d’aprenentatge i 
memòria. 

La determinació de la concentració de BDNF mitjançant la tècnica ELISA, va mostrar com 
tant en l’hipocamp com en el còrtex hi havia una disminució de la seva concentració 
únicament en el grup fructosa. No obstant, aquesta reducció només resultà ser significativa 
en l’hipocamp (Figura V-71). 

 

Figura V-71. Concentració de BDNF en el còrtex (A) i en l’hipocamp (B) analitzada 
mitjançant la tècnica ELISA. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=7-8 
rates/grup).  

Donats aquests resultats, es van analitzar els nivells d’mRNA de Syn1 i Gap43, dues 
neurotrofines estimulades per BDNF. No obstant, no es van detectar canvis en l’expressió 
gènica entre els grups d’estudi ni en còrtex ni en hipocamp (Figura V-72). 
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Figura V-72. Nivells d’mRNA de Syn1 i GAP43 en còrtex (A) i en hipocamp (B). Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup).  
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Tampoc s’obtingueren canvis significatius en l’expressió proteica de SYP i PSD95 en cap de 
les zones valorades (Figura V-73). 
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Figura V-73. Nivells de les proteïnes SYP i PSD95 en còrtex (A) i hipocamp (B). Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup).  

2.7.3. Efectes en la via de senyalització de la insulina 

La via de senyalització de la insulina es va veure afectada en el còrtex de les rates 
suplementades amb fructosa, ja que s’observà una disminució de l’expressió proteica d’IRS-
2 així com de la fosforilació de la proteïna Akt (Ser473) (Figura V-74A). A més, si es considera 
en funció de la concentració d’insulina en plasma, encara s’evidencia més aquesta 
diferència (Figura V-74B). Tot i això, els nivells d’mRNA d’Irs-1 i Irs-2, així com de molècules 
que indueixen a la resistència a la insulina (Socs3, Pten i Ptp1B) no es modificaren (Figura 
V-74C). 
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Figura V-74. Nivells de les proteïnes IRS-2, p-Akt (Ser473) i Akt (A), nivells de p-Akt en 
funció de la concentració d’insulina (B) així com nivells d’mRNA d’Irs-1, Irs-2, Pten i 
Ptp1b (C) en còrtex. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup per 
l’expressió gènica i n=4-5 rates/grup per l’expressió proteica). *p<0.05 i **p<0.01 vs 
control i #p<0.05 vs glucosa. 
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L’activació d’Akt comporta la fosforilació de GSK-3β (Ser9) que, al seu torn, regula la 
fosforilació de la proteïna Tau. No obstant, els nivells proteics de p-GSK-3β (Ser9), p-Tau 
(Ser404) i Tau no es van veure alterats (Figura V-75). 
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Figura V-75. Nivells de les proteïnes p-GSK3β (Ser9) i GSK3β (A) i p-Tau (Ser404) i Tau (B) 
en còrtex. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup). 

Pel que fa a l’hipocamp, no es van observar diferències significatives entre l’expressió de 
cap de les proteïnes de la via de la insulina analitzades, tot i que sí que es va observar una 
tendència a la reducció de la fosforilació d’Akt (Ser473) (Figura V-76). Tampoc es detectaren 
alteracions en l’expressió gènica d’IRS-1 i IRS-2 (Figura V-77). 
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Figura V-76. Nivells de les proteïnes p-Akt (Ser473) i Akt (A), p-GSK3β (Ser9) i GSK3β 
(B), p-Tau (Ser404) i Tau (C) en hipocamp. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD 
(n=4-5 rates/grup). 
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Figura V-77. Nivells d’mRNA d’Irs-1 i Irs-2 en hipocamp. Els resultats s’expressen com 
la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). 

Considerant la hiperinsulinèmia dels animals del grup fructosa, i l’alteració de la 
senyalització de la insulina en còrtex, es va analitzar els nivells d’IDE. Tant l’expressió 
proteica com gènica va mostrar un increment en el còrtex dels animals del grup fructosa, 
tot i que només l’anàlisi dels nivells de proteïna resultà significatiu (Figura V-78). En canvi, 
en l’hipocamp, no s’obtingueren diferències en l’expressió d’IDE entre els grups d’estudi 
(Figura V-79). 
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Figura V-78. Nivells d’mRNA i de proteïna IDE en còrtex (A i B). Els resultats s’expressen 
com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup per l’expressió gènica i n=4-5 rates/grup per 
l’expressió proteica). ***p<0.001 vs control i ##p<0.01 vs glucosa. 
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Figura V-79. Nivells d’mRNA i de proteïna IDE en hipocamp (A i B). Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup per l’expressió gènica i n=4-5 
rates/grup per l’expressió proteica). 

A part de la insulina, IDE també degrada altres pèptids com ara el β-amiloide. Per aquest 
motiu, es va valorar en còrtex els nivells de la proteïna BACE (β-site APP-cleaving enzyme), 
un enzim que fragmenta la proteïna APP, induint a la formació de β-amiloide. Tanmateix, 
no es van observar diferències en la seva expressió (Figura V-80). 
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Figura V-80. Nivells de proteïna BACE en còrtex. Els resultats s’expressen com la 
mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup). 
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2.7.4. Efectes en la inflamació 

La inflamació és un dels mecanismes que pot induir l’alteració de les funcions cognitives. 
Es determinaren els nivells d’mRNA de citocines inflamatòries (Tnfα, Mcp1 i Il-6), però no 
s’bservaren canvis significatius ni en còrtex ni en hipocamp (Figura V-81). 

 

Figura V-81. Nivells d’mRNA de Tnfα, Mcp1 i Il-6 en còrtex (A) i hipocamp (B). Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). 

També es va realitzar una IHC per detectar GFAP, un marcador d’astrogliosi, en el còrtex i 
en diferents parts de l’hipocamp: CA (Cornu Ammonis) 1, CA3 i DG. Tanmateix, no 
s’observaren diferències entre els grups en estudi (Figura V-82-83). 

 

Figura V-82. Nivells d’expressió de GFAP determinades per IHC en diferents parts de 
l’hipocamp (DG, CA1 i CA3) i en còrtex. Els resultats s’expressen com la mitjana ± SD 
(n=4-5 rates/grup). 

  



V. RESULTATS 

165 
 

 

Figura V-83. Imatges representatives de l’expressió de GFAP determinades per IHC en 
diferents parts de l’hipocamp (DG, CA1 i CA3) i en còrtex. 

2.7.5. Efectes en l’estrès oxidatiu 

Per tal d’avaluar si la ingesta de sucres havia induït a l’estrès oxidatiu, es va valorar els 
nivells d’mRNA d’enzims antioxidants. S’observà que l’expressió gènica de Gpx1, Sod2 i Cat 
va disminuir en el còrtex dels animals suplementats amb fructosa, tot i que la reducció de 
Cat no va resultar ser significativa (Figura V-84A). Pel que fa a l’hipocamp, s’obtingueren 
nivells d’mRNA de Sod inferiors en el grup fructosa respecte el grup control (Figura V-84B). 



V. RESULTATS 

166 
 

N
iv

el
ls

 d
'm

RN
A 

en
 c

òr
te

x
(u

ni
ta

ts
 a

rb
itr

àr
ie

s)

Gpx1 Sod2 Cat
0.0

0.5

1.0

1.5

A

* *

N
iv

el
ls

 d
'm

RN
A

 e
n 

hi
po

ca
m

p
(u

ni
ta

ts
 a

rb
itr

àr
ie

s)

Gpx1 Sod2 Cat
0.0

0.5

1.0

1.5 Control
Glucosa
Fructosa

B

*

 

Figura V-84. Nivells d’mRNA de Gpx1, Sod2 i Cat en còrtex (A) i hipocamp (B). Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). *p<0.05 vs control. 

2.7.6. Efectes en la funció mitocondrial 

La funció mitocondrial es va valorar a través de la determinació de l’expressió proteica de 
proteïnes de fusió (OPA1 i MFN2) i de fissió (DRP1). En el còrtex, s’observà que la ingesta 
de fructosa va produir una disminució d’OPA1, mentre que l’expressió proteica de DRP1 va 
augmentar, el que suggereix una disfunció de la biogènesi mitocondrial (Figura V-85). Pel 
contrari, la ingesta de glucosa no va produir cap canvi. Respecte l’hipocamp, no es 
detectaren diferències d’expressió en cap de les proteïnes analitzades (Figura V-86). 
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Figura V-85. Nivells de les proteïnes OPA1, MFN2 i DRP1 en còrtex. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup). *p<0.05 vs control. 
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Figura V-86. Nivells de les proteïnes OPA1, MFN2 i DRP1 en hipocamp. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SD (n=4-5 rates/grup).  

2.8. Efectes en l’hipotàlem 

L’hipotàlem té un paper molt important en l’homeòstasi energètica, ja que controla 
l’alliberament de diferents hormones i neuropèptids que regulen la ingesta.  

Així, es comprovà si la via de senyalització de la leptina estava afectada en l’hipotàlem. 
S’observà que tant la ingesta de glucosa com de fructosa produïen un increment en els 
nivells d’mRNA de Lepr i de Socs3, suggerint que s’havia desenvolupat una resistència a la 
leptina (Figura V-87). 
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Figura V-87. Nivells d’mRNA de Lepr i Socs3 en hipotàlem. Els resultats s’expressen 
com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). *p<0.05 i **p<0.01 vs control. 

En aquest sentit, es va determinar l’expressió gènica dels pèptids orexigènics (AgRP i NPY) 
i els anorexigènics (CART i POMC) regulats principalment per la leptina. Tot i que només 
s’obtingueren canvis en els nivells d’mRNA d’AgRP, aquest pèptid presentà un increment 
de 8.97 i de 7.99 vegades en el grup glucosa i fructosa respectivament, evidenciant una 
manca de regulació per part de la leptina (Figura V-88).  
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Figura V-88. Nivells d’mRNA d’Agrp, Npy, Cart i Pomc en hipotàlem. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± SD (n=8 rates/grup). **p<0.01 vs control. 
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Nombrosos estudis han descrit els efectes adversos que produeix la ingesta de sucres 
simples, i especialment de fructosa [16,32]. En aquest sentit, la rata és un bon model animal 
per estudiar els efectes del seu consum, ja que no només metabolitza els sucres d’una 
manera similar als humans, sinó que també desenvolupa unes alteracions metabòliques 
semblants [5].  

Actualment, les begudes ensucrades són la principal font de consum de sucres simples. Per 
aquest motiu, models animals suplementats amb sucres en forma líquida mimetitzen el 
patró de consum humà. A més, permeten una ingesta de fructosa diària equivalent a la que 
consumeix el quartil superior de la població humana [6]. 

El nostre grup de recerca ha demostrat en diferents estudis que la ingesta de fructosa al 
10% (p/v) en l’aigua de beguda durant 14 i 56 dies en rates femella produeix 
hipertrigliceridèmia, esteatosi hepàtica i un dèficit de la senyalització de la insulina, entre 
d’altres alteracions [10,121]. 

Per altra banda, recentment s’ha suggerit que la ingesta de sucres simples també podria 
estar associada amb la inducció d’alteracions de la funció vascular i la funció cognitiva 
[88,397]. A més, hi ha una creixent evidència de la necessitat d’estudiar els efectes de la 
ingesta crònica de sucres, ja que sovint els consumidors de grans quantitats de sucre, ho 
fan durant períodes prolongats [1]. 

En la present tesi s’identifiquen dianes moleculars responsables de les alteracions vasculars 
i metabòliques produïdes per la ingesta subcrònica (8 setmanes) de sucres simples en 
forma líquida en rates femella. També es mostra com afecta la prolongació de la ingesta 
fins a una suplementació crònica (28 setmanes) en alteracions prèviament observades, així 
com en la funció cognitiva. A més, es demostra que la ingesta de fructosa produeix efectes 
més severs que la glucosa, indicant que les alteracions produïdes no només depenen de la 
quantitat de calories que s’ingereixen sinó també del propi metabolisme de cada sucre. 
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1. Efectes de la ingesta subcrònica de sucres simples (20% p/v, 8 
setmanes) 

1.1. Efectes en la regulació de l’homeòstasi energètica  

La suplementació de sucres simples en forma líquida durant 8 setmanes va comportar una 
manca de compensació calòrica, ja que es va produir un increment important de la ingesta 
de beguda i una reducció insuficient del consum de menjar. Aquest fet coincideix amb 
estudis previs realitzats en el nostre grup d’investigació [7,9,121], així com per altres autors 
[398,399].  

No obstant, en aquest cas, el consum de beguda del grup glucosa va ser superior al del grup 
fructosa, fet que va induir una pitjor compensació i un augment de la ingesta calòrica total. 
En un estudi realitzat per Light i col. [400] en el que es comparen els efectes produïts per 
la ingesta de solucions de diferents sucres (glucosa, fructosa, sacarosa i HCFS) al 13% (p/v) 
en rates femella durant 8 setmanes, també observaren un increment del consum de la 
beguda edulcorada amb glucosa i com a conseqüència un augment del consum calòric total 
respecte els altres sucres. Tal i com suggereixen els autors, la divergència en el consum es 
podria deure al diferent poder edulcorant de cada sucre: un major poder edulcorant 
induiria probablement un menor consum de beguda. 

La reducció del consum de menjar podria ser promoguda per l’increment dels nivells 
plasmàtics de leptina en els dos grups suplementats amb sucre, ja que aquesta hormona 
promou la sensació de sacietat [192]. A més, els seus nivells es correlacionen directament 
amb el nombre i la mida dels adipòcits [401], fet que coincideix amb l’increment del pes 
del teixit adipós observat en els grups glucosa i fructosa. Així mateix, l’expressió del gen 
que codifica per a aquesta hormona en el teixit adipós també presentà un augment en els 
dos grups que ingeriren sucres. 

Una altre hormona important pel control de l’homeòstasi energètica és l’adiponectina. A 
diferència de la leptina, els seus nivells són inversament proporcionals a l’adipositat [228]. 
En aquest sentit, diversos estudis han observat una disminució de la seva concentració 
plasmàtica tant en pacients com en animals que presentaven obesitat [402,403]. En el 
present estudi, els nivells d’adiponectina en plasma no es modificaren en el grup fructosa 
però, en canvi, s’observà un fort increment en el grup glucosa, que també va ser corroborat 
amb l’expressió gènica en el teixit adipós. Aquests resultats contrasten amb la literatura 
descrita fins el moment [404], fet que mostra la necessitat d’elucidar el mecanisme pel qual 
la glucosa és capaç d’incrementar els nivells d’adiponectina. 

Pel que fa a la insulina, de la mateixa manera que en estudis previs [8,121] la suplementació 
amb fructosa va produir hiperinsulinèmia. En el grup glucosa també s’observà un increment 
dels nivells plasmàtics d’insulina però aquest va ser menor que en el grup fructosa i no va 
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resultar significatiu. Una de les causes que podria explicar aquesta diferència és la 
hiperadiponectinèmia present en el grup glucosa, ja que aquesta hormona promou una 
millor sensibilitat a la insulina en els òrgans perifèrics [227]. No obstant, en calcular l’ISI, 
l’índex de sensibilitat a la insulina, ambdós grups van presentar una disminució respecte al 
grup control. 

Donats aquests resultats, s’aprofundí en l’estudi de la via de senyalització de la insulina tant 
en el fetge com en l’aorta. S’observà que la ingesta dels dos sucres produïa una alteració 
en aquesta via, però que l’efecte era molt més intens en els animals del grup fructosa. De 
fet, s’obtingué que, en ambdós teixits, només els animals suplementats amb fructosa 
mostraven una reducció significativa de la fosforilació de la proteïna Akt. Aquests resultats 
coincideixen amb els observats prèviament en el nostre grup d’investigació [8], així com en 
un estudi intervencional realitzat en pacients amb sobrepès o obesitat que demostrà que 
la ingesta de fructosa, però no de glucosa, durant 10 setmanes en condicions isocalòriques 
reduïa la sensibilitat a la insulina [60]. A més, suggereixen l’existència d’un origen comú per 
a la disfunció metabòlica i vascular. 

1.2. Efectes en el metabolisme de carbohidrats i lípids 

Està àmpliament descrit que un increment de la ingesta d’energia sense un augment de la 
despesa energètica comporta un increment de pes. D’aquesta manera, s’esperaria que en 
aquest estudi tant els animals del grup glucosa com del fructosa presentessin un augment 
del seu pes corporal. No obstant, només el grup fructosa mostrà un increment del pes dels 
animals al final de l’estudi, així com també del pes del fetge. De manera similar, únicament 
les rates suplementades amb fructosa van presentar hipertrigliceridèmia. Així, 
conjuntament, aquests resultats suggereixen l’existència de diferències en el metabolisme 
dels dos sucres. 

Pel que fa al procés de lipogènesi hepàtica, aquest es va veure incrementat tant en el grup 
glucosa com en el grup fructosa, ja que es va observar una inducció de l’expressió d’enzims 
claus en el control de la síntesi d’àcids grassos com ara FAS i SCD1. Aquests enzims són 
controlats principalment per dos factors de transcripció, ChREBP i SREBP-1 [131]. 
L’expressió proteica de ChREBP no es va veure modificada però, en canvi, els nivells 
d’SREBP-1 es van veure incrementats únicament en el fetge de les rates del grup fructosa.  

Aquests resultats coincideixen amb d’altres estudis, com per exemple el realitzat per Koo i 
col. [405] en el que observaren un increment d’SREBP-1 després de la ingesta d’una dieta 
sòlida amb un alt contingut de fructosa durant 2 setmanes. En canvi, difereixen dels 
prèviament obtinguts en el nostre grup d’investigació després d’una suplementació durant 
2 setmanes [9] i 8 setmanes [7], en els quals es va observar que la ingesta de fructosa líquida 
produïa un increment de ChREBP, mentre que no modificava els nivells d’SREBP-1. 
Considerant que ChREBP és activat per intermediaris derivats del metabolisme dels 



VI. DISCUSSIÓ 

174 
 

carbohidrats que provenen de la dieta [406], aquestes diferències es poden deure al fet 
que els animals del present estudi van romandre 12 h en dejú, mentre que els anteriorment 
descrits tan sols 2 h. Per altra banda, l’activació d’SREBP-1 és principalment induïda pels 
nivells d’insulina plasmàtica [407], fet que coincideix amb els resultats obtinguts en el 
present estudi, ja que únicament el grup fructosa va presentar hiperinsulinèmia.  

Tot i que l’increment de la lipogènesi va ser més pronunciat en el grup fructosa que en el 
grup glucosa, la hipertrigliceridèmia observada no pot ser únicament explicada per 
l’augment de la síntesi d’àcids grassos, ja que aquest es va produir en ambdós grups 
suplementats amb sucre. 

Respecte el catabolisme dels àcids grassos, la ingesta de fructosa líquida no va alterar els 
nivells de PPARα en els extractes nuclears hepàtics ni l’expressió gènica dels gens diana 
Cpt-1a i Aco. En canvi, sí que s’observà una disminució significativa de l’expressió proteica 
de CPT-1A, fet que mostra que l’expressió d’mRNA i de proteïna no sempre es correlaciona. 
Tenint en compte que CPT1-A és un enzim limitant de la β-oxidació mitocondrial, aquests 
resultats suggereixen que la ingesta de fructosa podria induir una reducció d’aquest procés.  

A diferència de la fructosa, la glucosa va produir un increment dels nivells de PPARα en el 
teixit hepàtic. Donat que diversos autors demostren que l’adiponectina indueix l’expressió 
de PPARα [246,408], la hiperadiponectinèmia present en el grup glucosa podria ser la 
responsable d’aquest augment dels nivells de PPARα. No obstant, malgrat la inducció de 
PPARα va correspondre amb un increment de l’expressió gènica de Cpt-1a i Aco, els nivells 
proteics de CPT-1A no es van veure modificats, suggerint que la β-oxidació no es va veure 
alterada en el grup glucosa. 

Els efectes diferencials de fructosa i glucosa sobre CPT-1A semblen indicar que la ingesta 
d’ambdós sucres produeix per algun mecanisme desconegut, com podria ser una major 
degradació de la proteïna, una reducció dels nivells proteics de CPT-1A en el fetge. 
Tanmateix, aquest efecte és contrarestat en el grup glucosa per un increment en l’expressió 
gènica de Cpt-1a, probablement a través d’un increment dels nivells de PPARα induït per 
la hiperadiponectinèmia, de forma que finalment els nivells de proteïna no resulten reduits. 

Per altra banda, un augment de la secreció de lipoproteïnes sintetitzades en el fetge també 
pot promoure un increment dels triglicèrids plasmàtics. Així, s’observà que únicament els 
animals del grup fructosa presentaren un augment dels nivells hepàtics de la proteïna MTP, 
la qual és essencial per a la incorporació de triglicèrids en les VLDL i per a la seva posterior 
secreció [137,143]. Aquest efecte coincideix amb l’observat per Taghibiglou i col. [409] en 
estudis realitzats en hàmsters que van mantenir una dieta rica en fructosa (60%) durant 2 
setmanes. 

En conjunt, els resultats obtinguts demostren que la ingesta de fructosa, però no de 
glucosa, en forma líquida durant 8 setmanes en rates femella produeix una 
hipertrigliceridèmia, com a conseqüència d’un increment de la lipogènesi hepàtica i d’una 
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reducció del catabolisme dels àcids grassos, corroborant així els resultats obtinguts en 
estudis previs [7,9,10]. En el present estudi, a més, s’observa que la hipertrigliceridèmia en 
el grup fructosa també podria ser promoguda per un increment de la secreció de 
lipoproteïnes VLDL.  

1.3. Efectes en la reactivitat vascular 

La ingesta de fructosa líquida durant 8 setmanes va induir una disminució de l’EIDV, valorat 
a través de les respostes a SNP. Pel que fa a l’EDV, es va observar una lleugera disminució 
de la relaxació induïda per BK, mentre que no es detectaren alteracions en les respostes a 
Ach. 

Aquests resultats contrasten amb altres estudis [88,410] en els que s’obtingué que la 
ingesta d’HFCS al 20% en rates mascles durant 10 setmanes produí una disminució de la 
resposta a Ach, mentre que no alterà la relaxació induïda per SNP. No obstant, aquestes 
variacions en els resultats es poden atribuir a les diferències en el tipus de sucre i el sexe 
dels animals utilitzats.  

Pel que fa a la resposta contràctil, la fructosa no va produir alteracions en la vasoconstricció 
induïda per PE, ni en l’expressió gènica de receptors α-adrenèrgics o de l’angiotensina. Tot 
i que en alguns estudis [411] s’ha reportat que la ingesta de fructosa indueix un increment 
de la resposta a PE, els nostres resultats coincideixen amb d’altres en els que no s’han 
observat diferències en la resposta contràctil a PE en les artèries mesentèriques [412], ni 
en l’aorta [413] d’animals suplementats amb fructosa.  

Pel contrari, la ingesta de glucosa no només no va produir una reducció de la resposta 
vasodilatadora sinó que la va potenciar. Així, va incrementar l’EIDV, observada a través de 
les corbes concentració-resposta a SNP. No obstant, de manera similar a la fructosa, la 
glucosa no va modificar l’EDV. 

En aquest mateix sentit, les rates suplementades amb glucosa van mostrar una disminució 
de la resposta contràctil a PE, coincidint així amb l’increment de la relaxació observada. A 
través de la comparació de les respostes contràctils a PE abans i després de l’administració 
d’L-NAME, un inhibidor de l’enzim NOS, es va poder comprovar que aquest increment de 
la relaxació induït per la ingesta de glucosa era degut a una augment de l’NO basal. Aquest 
increment sembla ser degut a una major producció d’NO, induïda per l’increment de la 
fosforilació d’eNOS observat en les aortes dels animals del grup glucosa. 

Estudis en models animals i en humans han demostrat l’associació entre els nivells 
d’adiponectina circulant i la funció endotelial [414,415]. De fet, s’ha comprovat que 
l’adiponectina estimula la síntesi d’NO en les cèl·lules endotelials a través de la fosforilació 
d’eNOS en la posició Ser1177 [285,416]. Així, en conjunt, aquests resultats emfatitzen de nou 
la importància de la hiperadiponectinèmia present en el grup glucosa, ja que l’increment 



VI. DISCUSSIÓ 

176 
 

de l’NO basal produït per la ingesta de glucosa líquida es podria atribuir principalment a 
l’augment dels nivells d’aquesta hormona en plasma. A més, un estudi clínic [417] va 
concloure que l’associació de l’adiponectina amb la funció vascular era independent de la 
sensibilitat a la insulina, fet que coincideix amb els resultats del present estudi. 

Per altra banda, és important considerar que tot i les diferències observades entre la 
ingesta de glucosa i fructosa líquida en l’EIDV, la suplementació d’ambdós sucres va 
preservar l’EDV. Aquests resultats, aparentment sorprenents, també han sigut observats 
en d’altres estudis. Així, Mourmoura i col. [418] van demostrar que rates amb diabetis tipus 
2 no presentaven cap alteració en l’EDV d’artèries coronàries, mentre que la resposta a un 
donador d’NO va ser fins i tot incrementada. També, en l’estudi clínic citat anteriorment 
[417] es va observar que els nivells d’adiponectina es correlacionaven positivament amb la 
vasodilatació arterial en resposta a NO (EIDV), però no amb l’EDV. Així mateix, alguns 
estudis tampoc han observat canvis en l’EDV induïts per la ingesta de fructosa [412,413]. 

En general, l’NO s’ha considerat el principal promotor de l’EDV i sovint la seva alteració s’ha 
associat amb una reducció de la biodisponibilitat d’NO. No obstant, altres substàncies com 
PGI2 i EDHF també són importants reguladors de la vasodilatació [75]. Així, per una banda, 
s’ha descrit que l’NO pot regular negativament la síntesi d’EDHF [419]; mentre que per 
l’altra, s’ha observat que en artèries de rates diabètiques una reducció de la vasorelaxació 
induïda per NO pot ser compensada per un increment d’EDHF [420]. En conjunt, aquests 
estudis demostren l’existència d’un efecte compensatori entre diferents vies que indueixen 
a la relaxació i suggereixen la presència d’altres molècules diferents d’NO involucrades en 
la relaxació a Ach. Aquest fet explicaria en part perquè tot i observar alteracions en les 
respostes a SNP, les respostes a Ach estan preservades. 

En aprofundir en l’estudi de les vies moleculars relacionades amb la relaxació vascular, 
s’observà que la ingesta de fructosa, però no la de glucosa, induïa a una disminució de 
l’expressió gènica d’Ac6 i de la fosforilació de la proteïna PKA, indicant una possible 
reducció dels nivells de cAMP. Donat que PGI2 pot incrementar els nivells de cAMP, els 
nostres resultats suggereixen que la preservació de les respostes a Ach en els animals del 
grup fructosa probablement és deguda a un increment d’EDHF i no de PGI2. A més, l’anàlisi 
de l’expressió gènica de l’enzim PGIS, així com de COX1 i COX2 no va mostrar diferències 
entre els grups.  

Per altra banda, l’augment de l’expressió gènica i proteica de PDE4 observat en el grup 
fructosa potenciaria aquesta reducció dels nivells de cAMP, fet que podria específicament 
dificultar la fosforilació de la proteïna VASP en la posició Ser157. Així, la reducció de p-VASP 
(Ser157) combinada amb la reducció de l’expressió proteica de VASP en les aortes de les 
rates suplementades amb fructosa podria ser la responsable de l’alteració de la relaxació 
independent d’NO. 
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Un altre mecanisme que pot induir la disfunció endotelial és la inactivació d’NO, ja que pot 
promoure una disminució de la biodisponibilitat d’NO. Està descrit que un increment de la 
producció de ROS i específicament d’anions superòxid pot ser-ne la causa [278]. No 
obstant, en el present estudi, en mesurar l’expressió gènica de les principals subunitats de 
l’enzim NOX expressades en aorta (Nox1 i Nox4) [421], no es van observar diferències 
significatives entre els grups.  

També, s’ha demostrat que en condicions d’estrès metabòlic s’estimula l’enzim iNOS que 
pot produir una gran quantitat d’NO i induir la producció de ROS [298]. Malgrat en aquest 
estudi no es va mesurar la quantitat de ROS o la disponibilitat d’NO, s’observà un increment 
dels nivells proteics d’iNOS únicament en les aortes dels animals del grup fructosa.  

Així, la reducció de la relaxació en resposta a SNP observada en el grup fructosa podria ser 
deguda conjuntament a la inducció de l’enzim iNOS i a la disminució de la relaxació 
dependent de cAMP. 

Pel que fa al grup glucosa, tot i presentar un increment de les respostes dels anells aòrtics 
a SNP, s’observà una reducció de la fosforilació de VASP en la posició Ser239, suggerint que 
la fosforilació de VASP i probablement la relaxació dependent de cGMP no és el mecanisme 
pel qual la ingesta de glucosa potencia la relaxació en resposta a SNP. En aquest mateix 
sentit, Aszódi i col. [422] van observar que en anells aòrtics de ratolins deficients de VASP 
la relaxació es preservava després de ser exposades a cGMP i cAMP, demostrant que VASP 
no és essencial per la regulació del to del múscul llis vascular. A més, Yousif i col. [423] van 
descriure que SNP induïa respostes vasodilatadores independents de cGMP en vasos 
sanguinis d’ovaris de conills. 

Globalment, aquests resultats evidencien la necessitat de continuar investigant per tal 
d’elucidar els mecanismes per els quals la ingesta de glucosa i fructosa difereixen en la 
inducció d’efectes en la vasodilatació vascular i en concret en les vies de relaxació 
NO/cGMP/PKG i cAMP/PKA. Així, per exemple, estudis in vitro que valoressin les respostes 
vasodilatadores en presència d’inhibidors i activadors dels enzims GC, PKG i PKA 
permetrien una millor comprensió d’aquests efectes. 

Finalment, a mode de resum, els resultats d’aquest estudi demostren que tot i que les rates 
suplementades amb glucosa van presentar un increment calòric superior, la ingesta de 
fructosa líquida en rates femella durant 8 setmanes causa alteracions metabòliques i 
vasculars més severes que la ingesta de glucosa. En la Figura VI-1 s’il·lustren els mecanismes 
suggerits. 
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Figura VI-1. Esquema dels mecanismes involucrats en els efectes causats per la ingesta 
de fructosa i glucosa. La hipertrigliceridèmia observada en el grup fructosa podria ser 
conseqüència de l’increment de la lipogènesi i de l’exportació d’àcids grassos en el 
plasma (MTP) combinat amb la reducció del catabolisme d’àcids grassos (CPT-1). 
L’increment d’iNOS juntament amb la reducció de la relaxació dependent de la via 
cAMP/PKA/p-VASP podria ser la responsable de la disminució de la vasodilatació de 
l’artèria aorta observada en resposta a BK i a SNP en el grup fructosa. A més, la ingesta 
de fructosa produeix una disminució de la sensibilitat a la insulina. Per altra banda, es 
postula que la hiperadiponectinèmia present en el grup glucosa podria compensar 
algunes d’aquestes alteracions a través de l’activació de PPARα i d’eNOS. 
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2. Efectes de la ingesta crònica de sucres simples (10% p/v, 28 setmanes)  

2.1. Efectes en la regulació de l’homeòstasi energètica 

De manera similar a l’estudi 1, la suplementació de sucres simples durant 28 setmanes a 
rates femella va produir un augment del consum de beguda, que degut a una falta de 
compensació calòrica va induir un increment de la ingesta calòrica total. No obstant, en 
aquest estudi la ingesta dels animals del grup glucosa i del fructosa va ser isocalòrica, de 
manera que els efectes diferencials que pugui ocasionar el consum de cadascun dels sucres 
estudiats no seran deguts merament a l’increment calòric sinó al metabolisme intrínsec de 
cada sucre. 

La hiperleptinèmia present en el grup fructosa no va ser suficient per compensar 
l’increment de l’energia calòrica, suggerint un estat de resistència a la leptina. En canvi, en 
el grup glucosa, no es va observar un augment significatiu dels nivells plasmàtics de leptina. 
Considerant que la leptina és proporcional amb l’adipositat, aquests resultats coincideixen 
amb l’increment de pes del teixit adipós observat únicament en el grup fructosa. No 
obstant, sorprenentment, l’expressió gènica de la leptina en el teixit adipós va disminuir en 
els dos grups. Això es podria deure a un mecanisme de compensació que promogués la 
reducció de la síntesi de leptina en el teixit adipós amb l’objectiu de revertir la resistència 
a la leptina i així millorar la seva sensibilitat. 

Un dels mecanismes responsables de la resistència a la leptina és una deficiència de la seva 
senyalització en l’hipotàlem, lloc principal d’actuació. D’aquesta manera, una disminució 
dels seus receptors o una insuficient activació de la seva via de senyalització pot comportar 
una alteració en l’alliberació de neuropèptids [213]. En aquest sentit, tant la ingesta de 
glucosa com de fructosa produïren una disminució de l’expressió gènica de Lepr així com 
un increment del neuropèptid orexigènic AgRP. A més, s’observà un augment de Socs3, una 
proteïna que actua com a reguladora negativa de la senyalització de la leptina, en els dos 
grups. Així, en conjunt, aquests resultats evidencien que tant la ingesta de glucosa com de 
fructosa induïren a una resistència a la leptina. 

La leptina travessa la BBB mitjançant un procés d’endocitosi facilitada per receptor. Alguns 
estudis indiquen que aquest receptor és saturable ja que la captació de leptina per part del 
cervell no és proporcional als seus nivells plasmàtics [213,379]. A més, alts nivells de 
triglicèrids poden dificultar el pas de la leptina a través de la BBB i per tant disminuir la 
quantitat de leptina que arriba al cervell i més concretament a l’hipotàlem [190,214]. Així, 
aquests mecanismes podrien ser els responsables de l’aparició de hiperleptinèmia en el 
grup fructosa però no en el grup glucosa.  

Per altra banda, coincidint amb l’estudi 1, els nivells d’adiponectina en plasma es van veure 
augmentats únicament en el grup glucosa. Nombrosos estudis han demostrat que 
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l’adiponectina activa diferents vies de senyalització principalment a través de la fosforilació 
de la proteïna AMPK [225]. Així, considerant que només el grup glucosa va presenta un 
increment en l’activació de la proteïna AMPK en el fetge, es demostra un augment de la 
transducció de la senyalització de l’adiponectina en aquest grup. D’aquesta manera, de 
nou, es posa de manifest la necessitat d’investigar els mecanismes pels quals la glucosa 
indueix un increment dels nivells d’aquesta hormona. 

Pel que fa a la insulina, només la ingesta de fructosa va incrementar significativament la 
seva concentració plasmàtica. No obstant, els nivells de glucosa plasmàtica no es van 
modificar, fet que suggereix que la fructosa probablement promou una hiperinsulinèmia 
compensatòria per tal de normalitzar els nivells de glucosa circulant. Aquests resultats 
coincideixen amb els obtinguts en el test GTT, ja que s’obtingué un increment de l’AUC de 
l’insulina mentre que, malgrat en l’últim temps d’estudi del TTG s’observà un increment de 
la concentració de glucosa plasmàtica, no es va produir un augment significatiu de l’AUC 
de glucosa.  

En models animals, dietes sòlides riques en fructosa (50-60%) indueixen un estat 
pronunciat de resistència a la insulina. De fet, aquestes condicions han estat àmpliament 
utilitzades com a model de resistència a la insulina [424–426]. En estudis previs realitzats 
al nostre grup d’investigació es demostrà que la ingesta de fructosa líquida al 10% durant 
2 i 8 setmanes també induïa una resistència a la insulina, produïda principalment per un 
dèficit de la senyalització hepàtica de la insulina [8,121]. Igualment, en l’estudi 1 presentat 
en aquesta tesi també s’observen aquestes alteracions.  

En el present estudi, tal i com es detallarà més endavant, s’observà que la ingesta de 
fructosa durant un període crònic produïa una alteració de la senyalització de la insulina en 
el teixit adipós i en el còrtex. No obstant, en el fetge, malgrat el grup fructosa presentà una 
lleugera disminució en els nivells proteics d’IRS-2, no s’observà una reducció de la 
fosforilació de la proteïna Akt. Tot i això, cal tenir present que malgrat la suplementació de 
fructosa a llarg termini no evidencià el desenvolupament d’una clara resistència a la 
insulina a nivell hepàtic, sí que produí una certa pèrdua de la sensibilitat a aquesta 
hormona. Així, considerant l’increment dels nivells plasmàtics d’insulina, s’esperaria un 
augment de la seva via de senyalització. En canvi, en el grup fructosa no s’observà una 
activació de la via PI3K/Akt, sinó tot el contrari. Aquest fet queda reflectit en el càlcul de la 
fosforilació d’Akt en funció dels nivells d’insulina plasmàtica, on s’observa una disminució 
en el grup fructosa.  

A més, habitualment el consum de grans quantitats de sucres en forma líquida no es 
realitza de manera aïllada, sinó combinada amb la ingesta d’una dieta rica en sucres i 
greixos. En aquest sentit, estudis realitzats en el nostre grup d’investigació van demostrar 
que ratolins alimentats amb una dieta Western i un 15% de fructosa en l’aigua de beguda 
produïen una hiperinsulinèmia així com una reducció de l’ISI, mentre que, tot i presentar la 
mateixa ingesta calòrica, ratolins alimentats només amb la dieta Western no produïen 
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aquestes alteracions [427]. Aquests resultats demostren que específicament la ingesta de 
fructosa potencia el desenvolupament de la resistència a la insulina quan és consumida 
juntament amb dieta rica en greixos i sucres. 

Pel que fa a la ingesta de glucosa, la seva suplementació no només no va produir una 
disminució en la senyalització de la insulina, sinó que va induir una activació de la via 
PI3K/Akt, observada a través d’un increment de la fosforilació de la proteïna Akt. 
L’adiponectina és una citocina que promou la sensibilització a la insulina, ja que afavoreix 
la captació de glucosa i disminueix la gluconeogènesi [225,227]. Per tant, la 
hiperadiponectinèmia present en el grup glucosa podria ser la responsable d’aquest 
increment de l’activitat d’Akt.  

Per altra banda, una de les característiques de la resistència a la insulina és l’increment de 
la gluconeogènesi hepàtica [173]. No obstant, en el present estudi ambdós grups 
suplementats amb sucre van mostrar un increment de la fosforilació de FoxO1 que 
comportà la inactivació d’aquest factor de transcripció i, com a conseqüència, una 
disminució dels gens que controlen la gluconeogènesi (G6P, PEPCK). Tot i així, aquests 
resultats coincideixen amb els obtinguts després d’una administració de fructosa durant 2 
i 8 setmanes [8,121], fet que ens va portar a intentar elucidar els mecanismes responsables 
d’aquest fenomen. 

Està àmpliament descrit que l’activació de la via PI3K/Akt promou la fosforilació de FoxO1 
i com a conseqüència la inhibició de la gluconeogènesi [173], així com també hi ha 
evidències que indiquen que l’adiponectina promou la inhibició de la producció de glucosa 
a través de la reducció de l’expressió dels enzims G6P i PEPCK [225,237]. Considerant els 
resultats obtinguts, aquests dos mecanismes podrien explicar la disminució de la 
gluconeogènesi observada en el grup glucosa, però no en el grup fructosa. 

També s’ha descrit que proteïnes com CREB, HNF4, PGC-1α i SIRT1 poden modular 
l’activitat de FoxO1 [127]. No obstant, cap d’elles va resultar modificada en els grups 
suplementats amb sucre, descartant-les com a responsables de la inhibició de la 
gluconeogènesi. 

mTOR, juntament amb AMPK, és una proteïna important en la regulació de l’homeòstasi 
energètica. És activada en condicions riques en nutrients, així com a través de la insulina 
[428]. En el present estudi, la ingesta de glucosa i la de fructosa van induir l’activació 
d’mTOR en el fetge, fet que es podria associar amb l’increment de la ingesta calòrica 
ingerida en ambdós grups. No obstant, aquest increment resultà superior en el grup 
fructosa respecte el grup glucosa. Considerant que les dietes d’ambdós grups van ser 
isocalòriques, s’evidencia la importància de la hiperinsulinèmia present en el grup fructosa 
en la seva activació. A més, un altre mecanisme que podria explicar aquesta menor 
activació d’mTOR en el grup glucosa és la hiperadiponectinèmia i la consegüent activació 
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d’AMPK, ja que s’ha observat que aquesta podria contrarestar l’activació d’mTOR 
[429,430]. 

Diversos estudis assenyalen la importància d’mTOR en la regulació del procés de la 
gluconeogènesi. Per exemple, Yue i col. [431] van demostrar que la proteïna mTOR era 
capaç de fosforilar i inactivar FoxO1 en mostres d’hipocamp de ratolí. En aquest mateix 
sentit, Houde i col. [178] van descriure que rates tractades amb rapamicina, un inhibidor 
d’mTOR, presentaven en el fetge una activació de FoxO1, així com un increment dels 
enzims claus per la gluconeogènesi, G6P i PEPCK. A més, per tal de confirmar aquests 
resultats, en aquest mateix estudi es va observar que cèl·lules hepàtiques tractades amb 
rapamicina durant 24 h presentaven un increment de la producció de glucosa. Així, aquests 
estudis suggereixen que l’activació de la proteïna mTOR observada en els grups glucosa i 
fructosa podria ser la responsable de la inactivació de FoxO1 i de la consegüent disminució 
de la gluconeogènesi hepàtica. 

També, s’ha observat que l’activació prolongada d’mTOR promou la resistència a la 
insulina, a través de l’increment de la fosforilació d’IRS en posició serina i de la degradació 
proteosomal d’IRS [177,432]. Així, coincidint amb estudis previs [121], el descens de 
l’expressió hepàtica d’IRS-2 en el grup fructosa es podria atribuir a un augment de 
l’activació d’mTOR. 

Per altra banda, cal considerar que el fet que l’expressió dels gens gluconeogènics estigui 
disminuïda, suggereix que la resistència a la insulina en el present estudi no és deguda a un 
increment de la producció hepàtica de glucosa sinó a una manca de captació de la glucosa 
així com una disminució de la resposta a la insulina per part dels teixits perifèrics. En aquest 
sentit, diversos estudis demostren que rates suplementades amb fructosa presenten una 
disminució del receptor GLUT4 a la membrana de les cèl·lules del múscul esquelètic [8,433].  

Així doncs, pel que fa a la resistència a la insulina, no es compleix la hipòtesi inicialment 
proposada que una prolongació de la ingesta de fructosa empitjoraria les alteracions 
prèviament detectades. En aquest sentit, s’esperaria que la suplementació de fructosa 
durant 28 setmanes induís a una disminució considerable dels nivells hepàtics d’IRS-2 que, 
al seu torn, impedís la fosforilació i la consegüent activació d’Akt. A més, aquesta inhibició 
d’Akt promouria un augment de la gluconeogènesi hepàtica. No obstant, en el present 
estudi s’ha observat tan sols una lleugera disminució dels nivells d’IRS-2 i fins i tot una 
reducció de la gluconeogènesi hepàtica, suggerint que a llarg termini la ingesta de fructosa 
desenvolupa mecanismes que permeten atenuar la resistència hepàtica a la insulina 
observada després de períodes aguts o subcrònics. 

2.2. Efectes en el metabolisme de carbohidrats i lípids 

La metabolització hepàtica de la glucosa i la fructosa difereixen especialment en les 
primeres reaccions enzimàtiques. Així, mentre la glucosa entra a la via glucolítica a través 
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de l’enzim GK, la fructosa ho fa mitjançant la FK [17,45]. En aquest sentit, s’obtingué que la 
ingesta de glucosa i la de fructosa líquida durant 28 setmanes induí l’expressió hepàtica 
dels enzims GK i FK, respectivament. D’una banda, aquesta observació corrobora les 
diferències descrites sobre el metabolisme de cada sucre; de l’altra, demostra que la 
ingesta d’altes quantitats de sucres indueix el seu metabolisme a nivell hepàtic.  

Diversos estudis han analitzat com la inducció de l’enzim FK contribueix a les alteracions 
hepàtiques produïdes per la ingesta de fructosa. Així, per exemple, Ishimoto i col. [434] van 
demostrar que ratolins deficients de FK estaven protegits de les alteracions metabòliques 
induïdes pel consum de fructosa observades en animals wildtype. Pel contrari, hi ha menys 
literatura que descrigui la regulació nutricional de l’expressió de GK [435]. No obstant, 
aquests resultats mostren que malgrat la glucosa, a diferència de la fructosa, es metabolitza 
per diversos òrgans extrahepàtics, en condicions d’excés energètic, la glucosa no només 
pot ser metabolitzada pel fetge sinó que també pot induir canvis en l’expressió hepàtica 
dels enzims que la metabolitzen.  

Una altra característica pròpia del metabolisme de la fructosa és l’elevat consum d’ATP. 
Com a conseqüència, augmenten els nivells d’AMP que indueixen la producció d’àcid úric 
[17,44]. En el present estudi, s’ha observat que únicament el consum de fructosa produeix 
hiperuricèmia, corroborant les diferències en el metabolisme de la glucosa i la fructosa. A 
més, tal i com s’indica en nombrosos estudis, aquest increment de l’àcid úric pot promoure 
el desenvolupament d’alteracions cardiovasculars [42,85]. Cal destacar que els rosegadors, 
a diferència dels humans, disposen de l’enzim uricasa que degrada l’àcid úric a al·lantoïna 
i per tant redueix els nivells d’àcid úric [11]. De fet, s’ha demostrat que quan s’inhibeix 
l’uricasa en rates, la ingesta de fructosa incrementa 5 vegades les concentracions d’àcid 
úric en plasma [436]. Així doncs, en humans aquesta alteració podria estar fins i tot 
agreujada. 

Considerant que els animals dels dos grups suplementats amb sucres simples presenten la 
mateixa ingesta d’energia i que, tal i com s’ha comprovat, ambdós són metabolitzats pel 
fetge, seria lògic esperar que produïssin unes alteracions metabòliques semblants. No 
obstant, de nou, s’observa que només la fructosa produeix hipertrigliceridèmia. A més, en 
el present estudi, es va obtenir un increment dels nivells de triglicèrids plasmàtics tant en 
dejú com en un estat postprandial. Així, aquests resultats suggereixen una activació de la 
lipogènesi. En aquest sentit, Crescenzo i col. [437] van observar un increment de la 
lipogènesi hepàtica de novo en rates mascles alimentades amb una dieta sòlida rica en 
fructosa (30%) durant 8 setmanes. 

En valorar l’expressió proteica dels principals enzims involucrats en la lipogènesi, s’observà 
que no només la fructosa sinó també la glucosa produïa una activació d’aquest procés, ja 
que ambdós grups mostraven un increment dels nivells de FAS en el fetge. Pel que fa a 
SCD1, tot i que s’obtingué un lleuger increment de la seva expressió en el grup fructosa, 
aquest no resultà significatiu. Això es podria deure a la diferent vida mitja d’aquests enzims, 
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ja que la d’SCD1 és de tan sols 3-5 h [438], mentre que la de FAS és aproximadament de 15 
h [439]. Així, les 12 h de dejú establertes en aquest estudi podrien influenciar en la detecció 
de la inducció d’aquests enzims. 

A més, en el grup fructosa, de la mateixa manera que en l’estudi 1 però a diferència 
d’estudis previs [7,9], s’observà un increment d’SREBP-1 però no de ChREBP. Considerant 
que en aquest estudi els animals també van romandre 12 h en dejú, es corrobora la hipòtesi 
que la diferència d’hores de dejú influeixen en el nivell d’expressió d’aquests factors de 
transcripció. 

Tal i com s’ha comentat prèviament, SREBP-1 és activat pels nivells plasmàtics d’insulina i 
per tant l’increment de la seva expressió es podria associar amb la hiperinsulinèmia present 
en el grup fructosa. No obstant, també s’ha descrit que mTOR podria regular positivament 
l’activació d’SREBP-1 [181,440]. En aquest sentit, tant ratolins com cèl·lules hepàtiques 
tractades amb rapamicina van mostrar una reducció dels nivells d’SREBP-1 i de l’expressió 
de gens implicats en la lipogènesi [441]. 

Aparentment, mTOR pot controlar l’activació d’SREBP-1 mitjançant diferents mecanismes. 
En primer lloc, s’ha descrit que mTOR indueix l’expressió gènica d’SREBP-1 així com la seva 
traducció, probablement a través de l’activació d’S6K (S6 kinase) [430,442]. En segon lloc, 
mTOR podria promoure la lipogènesi a través de l’activació de la resposta UPR. Així, s’ha 
observat que la inducció de l’estrès d’ER promou el processament necessari per l’activació 
d’SREBP [258,443]. Finalment, mTOR promou la localització nuclear d’SREBP-1 a través d’un 
mecanisme que involucra Lipina-1, una proteïna que impedeix la unió d’SREBP-1 amb els 
seus gens diana. L’activació d’mTOR promou la fosforilació de Lipina-1, fet que indueix la 
seva exclusió del nucli i, com a conseqüència, l’activació d’SREBP-1 [182]. Així doncs, a 
través dels mecanismes descrits, mTOR podria controlar la transcripció, el processament i 
la localització nuclear d’SREBP-1. 

També, s’ha descrit que tant l’adiponectina com l’AMPK poden inhibir el processament 
proteolític d’SREBP-1 així com la seva translocació al nucli [238,444]. D’aquesta manera, 
considerant, per una banda, la hiperadiponectinèmia i l’increment de l’activació d’AMPK 
en el grup glucosa, i per l’altra, la hiperinsulinèmia i l’augment més pronunciat de la 
fosforilació d’mTOR en el grup fructosa, aquests mecanismes podrien explicar l’increment 
d’SREBP-1 observat en els extractes nuclears hepàtics del grup fructosa i no del grup 
glucosa. 

Per altra banda, s’ha reportat que dietes riques en carbohidrats promouen l’activació 
d’mTOR, la qual indueix la via IRE1/XBP1 de la resposta UPR, que al seu torn, promou 
l’expressió de gens lipogènics [445]. Aquests resultats coincideixen amb els de Lee i col. 
[254] els qual demostren que XBP1 regula l’expressió de gens lipogènics de manera 
independent d’SREBP-1 i ChREBP. Així, l’activació d’mTOR/IRE/XBP1 també podria ser la 
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responsable, en part, de l’increment del procés de la lipogènesi observat en els dos grups 
suplementats amb sucres. 

Pel que fa al catabolisme dels àcids grassos, la ingesta dels dos sucres va produir una 
reducció de la β-oxidació hepàtica. Aquest fet podria estar relacionat amb l’increment de 
la lipogènesi observat en ambdós grups suplementats amb sucre, ja que un augment de 
l’activitat d’ACC indueix la producció de malonil-CoA, el qual impedeix l’entrada d’àcids 
grassos a l’interior del mitocondri i, com a conseqüència, inhibeix alostèricament l’enzim 
CPT-1 [148]. 

Per altra banda, PPARα és un dels principals reguladors de la β-oxidació tant mitocondrial 
com peroxisòmica. De fet, estudis previs van demostrar que la ingesta de fructosa líquida 
durant 14 dies produïa una reducció de la β-oxidació degut a una disminució dels nivells 
hepàtics de PPARα, així com dels seus gens diana Cpt-1a i Aco [9,10]. No obstant, en el 
present estudi, no s’observà una disminució significativa de l’expressió gènica i proteica de 
PPARα en els grups suplementats amb sucre, fet que assenyala que els nivells de PPARα no 
són els únics responsables de la reducció del catabolisme dels àcids grassos. Aquests 
resultats coincideixen amb els obtinguts en l’estudi realitzat per Baena i col. [7] en el que 
la ingesta de fructosa líquida durant 8 setmanes produí una disminució de l’activitat de la 
β-oxidació hepàtica, però no alterà els nivells de PPARα. A més, en cap dels dos grups 
suplementats amb sucre, tampoc s’observà una reducció de l’expressió de SIRT1, NAMPT 
o PGC-1α, proteïnes reguladores de l’expressió de PPARα. 

El sensor energètic mTOR, de nou, podria tenir un paper important. Recentment, s’ha 
suggerit que la seva activació podria inhibir l’activitat de PPARα, a través d’nCOR1 (nuclear 
receptor corepressor 1), un regulador transcripcional que s’uneix a diferents receptors 
nuclears, silenciant la seva activitat [430,446]. Així, l’increment de p-mTOR podria 
promoure l’acumulació nuclear d’nCOR1, el qual interaccionaria amb PPARα, inhibint la 
seva activitat transcripcional. D’altra banda, s’ha demostrat que, en el nucli de les cèl·lules 
hepàtiques, Lipina-1 activa l’expressió de diferents gens involucrats en la β-oxidació, ja sigui 
a través de l’activació de PPARα o bé mitjançant la inducció de la interacció entre PPARα i 
PGC-1α [447]. Tal i com s’ha mencionat anteriorment, mTOR pot contribuir a la disminució 
dels nivells de Lipina-1 en el nucli, fet que també contribuiria a la reducció de l’activitat de 
PPARα. Considerant aquests mecanismes, l’increment d’mTOR observat en els grups 
suplementats amb sucre podria promoure una reducció de l’activitat de PPARα, inhibint 
així la β-oxidació hepàtica.  

En aquest sentit, en el present estudi es va observar una clara reducció de l’expressió gènica 
i proteica de CPT-1A en els dos grups que ingeriren sucre en forma líquida. Considerant que 
l’expressió de CPT-1A està controlada principalment per l’activitat transcripcional de 
PPARα i que aquest és un enzim limitant de la β-oxidació mitocondrial, aquest resultat 
confirma la disminució de l’activitat de la β-oxidació observada en el grup glucosa i fructosa. 
No obstant, l’expressió d’Aco, un altre gen diana de PPARα no es va veure modificada per 
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la ingesta de sucres. Aquest fet es podria deure a una diferent especificitat de PPARα per 
induir l’expressió d’Aco i de Cpt-1a o bé, tal i com suggereixen alguns autors [148,448], a 
l’existència de mecanismes independents de PPARα que regulen específicament CPT-1A.  

En resum, s’observa que la ingesta de sucres en forma líquida durant 28 setmanes produeix 
un increment de la lipogènesi i una reducció del catabolisme dels àcids grassos. No obstant, 
aquests no poden ser els únics mecanismes responsables de la hipertrigliceridèmia 
observada en el grup fructosa, ja que aquestes alteracions també van ser presents en el 
grup glucosa. 

La hipertrigliceridèmia també s’ha associat amb un increment de la secreció de VLDL del 
fetge a la circulació sanguínia [135]. En el present estudi, tot i que no s’observà cap alteració 
en l’expressió d’MTP, una proteïna necessària per la secreció de lipoproteïnes, sí que es 
detectà, únicament en el fetge de les rates suplementades amb fructosa, un increment de 
l’expressió gènica d’Apo C-III, una apolipoproteïna que, entre d’altres funcions, promou la 
secreció de VLDL [449]. 

De fet, diversos estudis han correlacionat l’augment dels nivells d’Apo C-III amb la 
hipertrigliceridèmia tant en animals com en humans [450,451]. Així, per exemple, s’ha 
demostrat que la deficiència d’ApoCIII indueix una reducció dels nivells de triglicèrids en 
plasma, mentre que la seva sobreexpressió promou la hipertrigliceridèmia [452,453]. En 
aquest sentit, Apo C-III està emergint com una possible nova diana terapèutica per 
controlar el risc a patir malalties cardiovasculars [454]. 

A més, Apo C-III també inhibeix l’enzim LPL així com la interacció de les lipoproteïnes amb 
els seus receptors [137,454]. En aquest sentit, en el present estudi, s’ha observat que en 
els animals del grup fructosa l’expressió d’LPL estava reduïda significativament tant en el 
teixit adipós com en el múscul, fet que suggereix una reducció de la captació de VLDL per 
part dels teixits perifèrics. Aquest resultats coincideixen amb els obtinguts per Rodrigues i 
col. [455], els quals mostren que la suplementació d’una dieta rica en fructosa (60%) durant 
8 setmanes en rates produeix una disminució de l’activitat de l’LPL en el teixit adipós. 

Recentment, Uno i col. [456] van demostrar que l’activació d’mTOR en el fetge promovia 
un increment del nivells de triglicèrids en plasma, mentre que reduïa l’expressió d’LPL en 
el teixit adipós a través d’una via de senyalització neuronal. Així, considerant que el grup 
fructosa presenta un increment superior de l’activació d’mTOR en el fetge, aquest podria 
ser un altre mecanisme que explicaria la disminució de la captació de triglicèrids plasmàtics. 

En la mateixa línia, l’expressió de VLDLR es va veure disminuïda en el teixit adipós i en el 
múscul, tot i que la reducció només resultà significativa en el múscul. A més, en el cas del 
teixit adipós, s’obtingué que únicament els animals del grup fructosa presentaven una 
disminució de CD36, un transportador que facilita l’entrada d’àcids grassos a la cèl·lula. En 
conjunt, tots aquests resultats evidencien que la ingesta de fructosa promou una 
disminució de la captació de VLDL en els teixits perifèrics. 
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Per altra banda, l’aclariment de lipoproteïnes residuals per part del fetge és un altre procés 
que també contribueix de manera important en la regulació dels nivells de triglicèrids en 
plasma. Aquest es duu a terme principalment a través dels receptors LDLR, LRP i VLDLR 
[139]. La suplementació de sucres en forma líquida durant 28 setmanes no va alterar els 
nivells hepàtics d’LDLR ni tampoc els de PCSK9, una proteïna que promou la degradació 
d’aquest receptor. No obstant, sí que s’observà una disminució de l’expressió gènica d’LRP 
només en el grup fructosa.  

Pel que fa als nivells de VLDLR, s’obtingué que els dos grups suplementats amb sucres 
presentaven una disminució de l’expressió gènica i proteica de VLDLR, suggerint que la 
ingesta de sucres redueix la captació de lipoproteïnes riques en triglicèrids. En aquest 
sentit, s’ha observat que la suplementació de dietes riques en greixos i sucres en ratolins 
deficients de Vldlr produeix un increment dels nivells de triglicèrids en sang [142]. Per altra 
banda, Gao i col. [457] van descriure que l’activació hepàtica de PPARα incrementava la 
transcripció de Vldlr. Així, la disminució de l’activitat de PPARα, descrita anteriorment, 
podria ser un dels mecanismes promotors de la reducció de l’expressió hepàtica de VLDLR.  

Tenint en compte tots aquests resultats, malgrat ambdós grups suplementats amb sucre 
presenten alteracions en l’aclariment de lipoproteïnes, la ingesta de fructosa líquida 
condueix clarament a uns efectes més severs que la glucosa. Així, aquestes alteracions, 
juntament amb l’increment de la lipogènesi i la reducció del catabolisme, podrien ser les 
responsables de l’aparició d’hipertrigliceridèmia únicament en el grup fructosa. 

La hipertrigliceridèmia així com l’augment del contingut de triglicèrids hepàtics i 
l’increment del pes del fetge obtinguts en el grup fructosa suggereix un augment de la 
deposició ectòpica de lípids en el fetge. No obstant, en realitzar la valoració histològica no 
s’observaren signes d’esteatosi hepàtica. Aquests resultats són realment sorprenents 
donat el gran nombre d’estudis que associen la ingesta de fructosa amb l’aparició 
d’hipertrigliceridèmia i esteatosi hepàtica [2,49] i especialment considerant estudis 
realitzats prèviament en el nostre grup d’investigació en els que utilitzant el mateix model 
(rates femella alimentades amb una solució de fructosa al 10%) durant un període inferior 
(8 setmanes) sí que s’observà el desenvolupament d’esteatosi hepàtica [7]. 

Així doncs, novament es contradiu la hipòtesi inicialment plantejada que la prolongació de 
la suplementació de fructosa agreujaria les alteracions prèviament observades ja que, pel 
que fa a l’esteatosi, no només no s’intensifica sinó que s’atenua. El fet que l’increment dels 
triglicèrids hepàtics induïts per la suplementació de fructosa a llarg termini fos insuficient 
per desenvolupar esteatosi hepàtica, suggereix l’existència d’un mecanisme compensatori 
que redueixi el contingut de triglicèrids hepàtics. 

En aquest sentit, s’ha descrit que l’increment de la fosforilació d’mTOR atenua l’aparició 
d’esteatosi hepàtica independentment de l’activació d’Akt [458,459]. Per altra banda, 
també s’ha observat que l’activació d’IRE1 podria estar directament relacionada amb la 
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prevenció de l’esteatosi hepàtica [460]. Tal i com es detallarà més endavant, l’activació 
d’mTOR s’ha associat amb l’estimulació específica de la branca IRE1 de la resposta UPR 
[461], fet que corrobora la importància de l’activació d’mTOR en l’atenuació del 
desenvolupament de l’esteatosi hepàtica. 

Per altra banda, el consum de fructosa tampoc va induir una deposició ectòpica en el 
múscul, ja que no es modificà el contingut de triglicèrids en el teixit muscular, suggerint 
que l’acumulació de lípids podria tenir lloc en el teixit adipós. Efectivament, s’obtingué que 
únicament la ingesta de fructosa produïa un increment en la mida dels adipòcits, fet que 
indicava que aquestes cèl·lules presentaven un alt contingut en lípids. A més, aquests 
resultats també coincideixen amb l’increment del pes del teixit adipós observat en els 
animals del grup fructosa. 

En aquesta línia, Alzamendi i col. [462] van demostrar que rates suplementades amb 
fructosa líquida al 10% presentaven un increment del pes del teixit adipós, així com un 
augment del diàmetre i el volum dels adipòcits. De manera similar, Crescenzo i col. [80] van 
observar alteracions en la mida i la morfologia dels adipòcits de rates alimentades durant 
8 setmanes amb una dieta que contenia un 30% de fructosa. A més, associaren aquests 
canvis amb una alteració de la capacitat de la insulina per inhibir la lipòlisi en el teixit adipós. 

En el present estudi, s’observà que tant la ingesta de glucosa com de fructosa produïa una 
disminució de la fosforilació de la proteïna Akt en el teixit adipós, suggerint una disminució 
de la sensibilitat a la insulina en aquest òrgan i, com a conseqüència, un increment de la 
capacitat lipolítica. En efecte, s’obtingué un augment significatiu dels nivells plasmàtics de 
NEFAs en plasma en els dos grups suplementats amb sucre, que sembla indicar un 
increment de la lipòlisi. No obstant, els nivells proteics de la lipasa HSL i els de p-PKAc no 
es van veure modificats, mentre que els de l’ATGL només s’incrementaren en el grup 
glucosa. Aquests resultats aparentment sorprenents podrien explicar-se pel fet que en els 
animals del grup fructosa, malgrat no observar-se un increment en l’expressió de les 
lipases, presenten una quantitat de teixit adipós superior als altres grups i per tant la seva 
capacitat lipolítica total podria estar igualment incrementada. 

Així doncs, s’observa que únicament el consum de fructosa produeix una clara acumulació 
de lípids en el teixit adipós visceral, mentre que la ingesta d’ambdós sucres indueix una 
disminució de la sensibilitat a la insulina i un increment de la capacitat lipolítica. No obstant, 
cal tenir present que en aquest estudi només s’ha valorat el teixit adipós visceral i que els 
efectes observats podrien no correlacionar-se amb altres tipus de teixit adipós. En aquest 
sentit, un estudi en humans va observar que la ingesta de glucosa produïa un increment 
del teixit adipós subcutani, mentre que la ingesta de fructosa ho feia del visceral [60].  
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2.3. Efectes en la inflamació, l’estrès oxidatiu i l’estrès de reticle 
endoplasmàtic 

Nombrosos articles han descrit que la ingesta de fructosa contribueix a la patogènesi del 
NAFLD i al desenvolupament d’alteracions relacionades com la inflamació i l’estrès oxidatiu 
[463,464]. Així, per exemple, Kelany i col. [465] van descriure que la ingesta d’una dieta rica 
en fructosa (65%) durant 8 setmanes en rates mascle va produir un increment de 
biomarcadors d’estrès oxidatiu i d’inflamació en el fetge. També, Zhang i col. [73] van 
observar que rates suplementades amb una dieta rica en fructosa (32%) desenvolupaven 
esteatosi hepàtica al cap de 4 setmanes, mentre que després de 8 setmanes ja presentaven 
característiques de NASH. A més, la ingesta diària de fructosa en pacients amb NAFLD s’ha 
associat amb l’increment de fibrosi hepàtica [466].  

En el present estudi, tot i que el grup fructosa va mostrar una tendència a incrementar 
l’expressió gènica d’alguns marcadors d’inflamació i fibrosi en el fetge, com ara MCP-1 i 
Colla1, la majoria dels gens analitzats relacionats amb aquestes alteracions així com amb 
l’estrès oxidatiu no van resultar afectats. Tampoc s’observaren canvis en els nivells d’ALT 
en plasma. A més, la valoració de la fibrosi i la necrosi en talls histològics de teixit hepàtic 
va confirmar l’absència d’aquestes alteracions.  

Hi ha evidències que apunten que l’acumulació de triglicèrids en el fetge així com el 
desenvolupament de la resistència a la insulina poden ser els responsables de l’aparició 
d’inflamació i d’estrès oxidatiu i per tant d’induir la progressió d’un estat de NAFLD a NASH 
[32,72]. En aquest estudi, la ingesta de fructosa durant 28 setmanes no va desenvolupar un 
estat evident d’esteatosi hepàtica ni tampoc de resistència a la insulina, fet que suggereix 
que aquest pot ser el motiu de l’absència d’aquestes alteracions. Tot i així, en estudis 
realitzats prèviament en el nostre grup d’investigació, la ingesta de fructosa líquida durant 
8 setmanes va induir esteatosi hepàtica en rates femella, però tampoc s’observà un 
increment de la inflamació, de l’estrès oxidatiu ni es desenvolupà fibrosi ni necrosi hepàtica 
[8]. En aquesta línia, un estudi clínic va reportar que la ingesta d’altes quantitats de fructosa 
i glucosa durant 4 setmanes no produïa inflamació en pacients sans [467]. 

Cal remarcar que la majoria dels estudis que descriuen aquestes alteracions utilitzen alts 
percentatges de fructosa i sovint en dietes sòlides [76,464]. Per tant, sembla ser que 
probablement el model experimental, més que la prolongació de la suplementació, té un 
paper crucial en l’aparició d’aquestes alteracions. 

Per altra banda, una alteració que recentment ha pres importància és l’estrès d’ER ja que 
s’ha observat que podria ser clau en el desenvolupament d’alteracions metabòliques degut 
a la seva interacció amb l’esteatosi hepàtica, la resistència a la insulina i la inflamació, entre 
d’altres [250,256]. Alguns estudis han associat el consum de fructosa amb la inducció de 
l’estrès d’ER. Així, per exemple, Ren i col. [468] van observar que tant la ingesta d’una dieta 
rica en greixos (60%) com en fructosa (35%) produïa esteatosi hepàtica i resistència a la 
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insulina, però que només la dieta rica en fructosa induïa a un increment de la lipogènesi, 
fet que el relacionaven específicament amb l’activació de l’estrès d’ER. També, Balakumar 
i col. [425] van descriure que tant la ingesta de dietes riques en fructosa, en greixos, així 
com la seva combinació produïa una inducció de marcadors d’estrès d’ER. 

En el present estudi, la ingesta de glucosa i la de fructosa líquida va produir un increment 
important de la fosforilació d’IRE, el qual va donar lloc a un augment de la forma splicing 
d’XBP-1. No obstant, no s’observà l’activació de JNK, un altra proteïna diana d’IRE. 
L’increment de la fosforilació de JNK s’ha associat amb fenòmens de resistència a la insulina 
[255,269], per tant el fet que en el present estudi no resulti activada coincideix amb 
l’absència d’una evident manifestació d’aquesta alteració en el fetge dels animals 
suplementats amb sucres. Així, aquests resultats demostren que l’activació d’IRE induïda 
per la ingesta de sucres promou la seva capacitat endoribonucleasa però, en canvi, no la 
cinasa.  

Pel que fa a les altres dues branques de la resposta UPR, la proteïna PERK ni tampoc cap 
dels seus gens diana es van veure alterats en els grups suplementats amb sucre. En canvi, 
els nivells de la proteïna ATF6, així com l’expressió de gens implicats en el procés ERAD 
(Dnajb9 i Edem1) només incrementaren en el grup fructosa. L’activació d’ATF6 juntament 
amb la d’XBP1 podria ser la responsable de la inducció del procés ERAD en el grup fructosa, 
ja que s’ha descrit que ambdós actuen com a factors de transcripció induint l’expressió de 
gens involucrats en l’ERAD [250,253]. A més, Yamamoto i col. [469] van observar que 
l’heterodimerització entre ATF6 i XBP1 conduïa a l’activació de processos ERAD. 

Així, per una banda, aquests resultats fan palesa l’existència d’efectes diferencials entre la 
ingesta de glucosa i fructosa sobre la inducció de l’estrès d’ER i, per l’altra, demostren que 
la ingesta de sucres produeix l’activació selectiva de certes vies de la resposta UPR. Cal 
destacar que tot i l’observació d’aquestes alteracions, no es pot afirmar que hi hagi una 
inducció de l’estrès d’ER, ja que tal i com assenyalen Wang i col. [470] només l’activació de 
les tres vies confirma la presència d’estrès d’ER. 

Igualment, altres estudis també han observat l’activació selectiva d’algunes branques de la 
resposta UPR. Sun i col. [271] van descriure que en ratolins la ingesta d’una dieta rica en 
fructosa durant tan sols un dia produïa l’activació de la branca IRE, mentre que la ingesta 
des de 3 dies fins a 8 setmanes induïa les branques IRE i PERK. També, el nostre grup 
d’investigació va demostrar que la ingesta de fructosa líquida durant un període subcrònic 
en models murins promovia únicament l’activació hepàtica de la proteïna IRE [7,427]. 
Considerant aquests estudis, es podria concloure que tot i que la prolongació de la 
suplementació de fructosa no indueix a una activació completa de l’estrès d’ER, sí que 
promou una activació més pronunciada de la resposta UPR. 

En general, s’ha descrit que l’estrès d’ER s’indueix quan hi ha un increment de la síntesi de 
proteïnes així com del mal plegament d’aquestes [251,252]. No obstant, el procés pel qual 
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es produeix l’activació diferencial de les branques de la resposta UPR és incert, però apunta 
a l’existència de propietats intrínseques dels diferents sensors de la resposta UPR [471]. 

En aquest sentit, recentment, s’ha identificat una interconnexió entre la resposta UPR i 
mTOR [472]. Kato i col. [461] van demostrar que l’activació d’mTOR indueix selectivament 
la via IRE1 sense alterar les vies PERK i ATF6. També, Ning i col. [259] suggerien que una 
exposició prolongada a la insulina activava específicament la via IRE/XBP1 probablement a 
través de la senyalització d’mTOR. Així doncs, l’activació d’mTOR observada en les rates 
suplementades amb sucre podria explicar l’augment específic de la fosforilació d’IRE1 en 
aquests grups. D’altra banda, s’ha observat que ATF6 podria induir l’activació d’mTOR, a 
través de l’increment dels nivells de Rheb (Ras homolog enriched in brain) [473]. En 
conseqüència, l’augment d’ATF6 present en les rates del grup fructosa podria contribuir en 
part a la major activació d’mTOR en aquest grup respecte el glucosa.  

A mode de resum, aquests resultats mostren que tot i presentar la mateixa ingesta calòrica, 
la suplementació crònica de fructosa indueix l’aparició d’alteracions metabòliques més 
pronunciades que la de glucosa. Tal i com s’il·lustra en la Figura VI-2, a través de la 
modulació de diferents vies de senyalització, la major activació de la proteïna mTOR en el 
grup fructosa podria ser el mecanisme responsable d’aquests efectes diferencials. Com ja 
s’ha apuntat, la menor activació d’mTOR en el grup glucosa podria ser causada per una 
menor concentració plasmàtica d’insulina així com per un augment dels nivells 
d’adiponectina que, al seu torn, poden induir l’activació d’AMPK, la qual podria compensar 
alguns dels efectes produïts per mTOR. 

 

Figura VI-2. Esquema dels possibles mecanismes pels quals mTOR podria induir els 
efectes observats. 

Com ja s’ha comentat, inicialment es va plantejar la hipòtesi que la prolongació de la 
ingesta de sucres produiria unes alteracions metabòliques més severes. No obstant, la 
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majoria d’alteracions no detectades després d’una suplementació subcrònica, com ara 
inflamació, fibrosi i estrès oxidatiu tampoc s’observaren en estudis a llarg termini. A més, 
sorprenentment, alguns dels efectes presents en estudis subcrònics, com ara l’esteatosi i 
la resistència hepàtica a la insulina, tampoc van ser detectats (Figura VI-3). Així, 
probablement, la contínua exposició de sucres a l’organisme va induir a una resposta 
adaptativa que va atenuar algunes de les alteracions prèviament observades.  

 

Figura VI-3. Esquema de les alteracions produïdes per la ingesta subcrònica (8 
setmanes)[7,8] i crònica (28 setmanes) de fructosa. n.d. (no determinat). 

2.4. Efectes en la funció cognitiva 

A part de les alteracions metabòliques, la ingesta de sucres també s’ha associat amb canvis 
en les funcions cognitives. Mentre alguns autors indiquen que el consum de sucres 
produeix una millora de les capacitats cognitives [474–476], d’altres evidencien que la 
ingesta de dietes riques en sucres produeix un dèficit cognitiu [4,308]. En aquest sentit, 
s’ha suggerit que tot i que la ingesta aguda de sucres, especialment de glucosa, pot 
potenciar les capacitats cognitives, el seu consum crònic indueix a la seva alteració [327]. 

En el present estudi, la suplementació aguda de sucres no va produir canvis en cap dels 
tests realitzats, mentre que la suplementació crònica va produir una disminució del DI en 
el test NORT únicament en el grup fructosa. Aquesta reducció s’observà especialment en 
l’avaluació de la memòria a curt termini, però també en la de llarg termini. Tanmateix, no 
s’alterà cap paràmetre analitzat de l’MWM. Així, s’observa que la ingesta aguda de sucres 
no produeix canvis en les capacitats cognitives, mentre que el seu consum prolongat 
(específicament de fructosa) promou certes alteracions.  

Aquests resultats coincideixen amb els obtinguts per Jurdak i col. [327] els quals mostraren 
que rates mascles que mantingueren una dieta rica en sacarosa (32%) durant 8 setmanes, 
en el test NORT, realitzaren una menor exploració de l’objecte nou comparat amb el grup 
control. No obstant, altres estudis també descriuen que la ingesta de fructosa, ja sigui en 
dietes sòlides o en forma líquida, produeix alteracions en diversos paràmetres de l’MWM 
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[101,348]. Les diferències obtingudes es poden deure a la utilització de models 
experimentals i períodes de suplementació diferents. També, alguns autors suggereixen 
que en el sexe femení els estrògens podrien tenir un paper protector, ja que alguns estudis 
han observat alteracions en mascles però no en femelles [477]. 

Cal destacar que l’MWM i el NORT són tests particularment útils per analitzar els efectes 
de dietes sobre el comportament cognitiu, ja que no utilitzen menjar o aigua com a 
recompensa. L’MWM és un test validat per avaluar l’aprenentatge espacial i la memòria de 
referència, mentre que el NORT aporta informació sobre el reconeixement d’objectes 
[385,386,478]. Per altra banda, tot i que hi ha certa controvèrsia per la dificultat de 
dissociar la regulació de les funcions cognitives en diferents àrees cerebrals, s’ha suggerit 
que la memòria de reconeixement és més dependent del còrtex prefrontal, mentre que la 
memòria espacial ho és de l’hipocamp [479]. 

Així doncs, aquests resultats apunten que la suplementació crònica de fructosa podria 
modificar diferencialment la realització de tests espacials i no espacials, alterant 
específicament certs tipus de memòria. Malauradament, és difícil contrastar aquesta 
afirmació ja que la majoria d’estudis reportats fins el moment tan sols exposen la realització 
d’un test de memòria. 

És important considerar que el fet que els animals fossin sotmesos dues vegades (a l’inici i 
al final de l’estudi) als mateixos tests de comportament podria haver influenciat en els 
resultats obtinguts després d’una suplementació crònica. Tot i que en la realització del 
segon test es van canviar els objectes utilitzats en el NORT i la situació de la plataforma en 
l’MWM, l’experiència prèvia podria haver alterat la seva conducta. Aquest fet es posa 
especialment de manifest en la corba d’aprenentatge de l’MWM realitzada al final de 
l’estudi, ja que els animals van dur a terme més eficaçment la busca de la plataforma. No 
obstant, en cap cas afecta a la validesa dels tests ja que tots els grups van ser sotmesos als 
mateixos procediments experimentals. 

Coincidint amb els resultats obtinguts en el NORT, només el grup fructosa va presentar una 
disminució dels nivells de la proteïna BDNF tant en hipocamp com en còrtex, tot i que la 
reducció només resultà significativa en hipocamp. BDNF és una neurotrofina que té un 
paper molt important en la supervivència i la funcionalitat del creixement neuronal. Així, 
una reducció dels seus nivells pot comportar una alteració tant de la plasticitat sinàptica 
com de la neurogènesi [308]. 

Diversos estudis han observat que la ingesta de dietes riques en greixos i sucres produeix 
una reducció dels nivells de BDNF, fet que s’ha associat amb un dèficit d’aprenentatge i 
memòria [102,328]. També s’han descrit alteracions en l’expressió d’altres marcadors 
sinàptics com SYN1 i GAP-43, així com SYP i PSD95 [329,330].  

No obstant, en el present estudi no s’observaren canvis en l’expressió d’aquestes proteïnes 
ni en còrtex ni en hipocamp. Tot i que alguns autors tampoc han descrit aquestes 
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alteracions [480], sembla ser que la ingesta de fructosa líquida en rates femella durant 28 
setmanes indueix a la reducció d’alguns d’aquests factors neurotròfics, però no 
desencadena un clar dèficit de la seva senyalització. Així, probablement la ingesta de 
fructosa combinada amb altres factors de risc, com ara la ingesta de dietes riques en 
greixos, podria conduir a una alteració cognitiva més evident. 

Pel que fa al mecanisme, nombrosos estudis han correlacionat positivament el dèficit de 
memòria amb la resistència a la insulina [315,340]. De fet, s’ha comprovat que alteracions 
cognitives induïdes per la ingesta de dietes riques en greixos i sucres revertien en millorar 
la senyalització de la insulina en el CNS [481,482]. 

En el present estudi es demostra que només la ingesta crònica de fructosa va produir una 
atenuació de la senyalització de la insulina, principalment en còrtex, ja que produí una 
disminució dels nivells d’IRS-2 i de la fosforilació d’Akt. A més, aquesta reducció encara 
s’evidencia més si es consideren aquests paràmetres en relació als nivells plasmàtics 
d’insulina. En canvi, en hipocamp, tot i que s’observà una tendència a disminuir l’expressió 
de p-Akt, no s’obtingueren canvis significatius.  

Aquests resultats corroboren la relació entre resistència a la insulina i dèficit cognitiu però, 
contrasten amb nombrosos estudis que demostren alteracions de la senyalització de la 
insulina en l’hipocamp [314,341]. No obstant, cal remarcar que donat la manca d’estudis 
que comparen els efectes produïts en còrtex i hipocamp, aquests resultats suggereixen que 
la ingesta de dietes riques en sucres podria induir alteracions diferencials en àrees cerebrals 
diferents.  

Tot i observar un dèficit de senyalització en la via de la insulina, la ingesta crònica de sucres 
simples no produí alteracions en la fosforilació de les proteïnes GSK-3β i Tau. Cal considerar 
però, que donat que aquestes alteracions afavoreixen l’acumulació de β-amiloide i la 
formació d’NFT, sovint apareixen en fases avançades de malalties neurodegeneratives 
[315]. Així, aquests resultats suggereixen que es requereix una intervenció més severa per 
evidenciar aquests canvis. 

La resistència a la insulina també s’ha associat amb una reducció de l’activitat d’IDE, un 
enzim que catalitza el catabolisme de la insulina així com del β-amiloide. En models animals 
de patologies neurodegeneratives, com l’Alzheimer, o metabòliques, com la diabetis, s’ha 
descrit una disminució de l’activitat d’IDE i, com a conseqüència, un increment dels nivells 
de β-amiloide, alteració característica de les patologies cognitives [335,337]. 

En canvi, en el present estudi, la ingesta crònica de fructosa va produir un increment dels 
nivells d’IDE en còrtex. Aparentment, aquests resultats podrien ser sorprenents. No 
obstant, considerant que la insulina regula positivament l’expressió d’IDE [336], la 
hiperinsulinèmia present en el grup fructosa podria ser-ne la responsable. A més, a 
diferència del present estudi, els models en els quals s’ha detectat una reducció dels nivells 
d’IDE presentaven una marcada resistència a la insulina. De fet, l’augment d’IDE podria 
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induir la degradació d’insulina a nivell cortical, contribuint així a la reducció de l’activació 
d’IRS i Akt i, conseqüentment, a la disminució de la sensibilitat a la insulina. 

Pel que fa als nivells de β-amiloide, s’ha demostrat que la insulina presenta una afinitat 
d’unió a l’enzim IDE molt superior al β-amiloide [333,334], suggerint que, tot i l’increment 
d’IDE, el nivells de β-amiloide no es modificaren. A més, malgrat en el present estudi no 
s’ha avaluat l’expressió de β-amiloide, el fet que els nivells de BACE, un enzim que indueix 
la seva formació [483], no es modifiquin suggereix que probablement els animals 
suplementats amb sucres no presentin un increment dels nivells de β-amiloide. 

Per altra banda, la literatura també descriu que la inflamació podria tenir un paper molt 
important en la inducció de disfuncions cognitives. A més, diversos estudis han observat 
que la ingesta de dietes riques en greixos i sucres promou l’aparició de processos 
inflamatoris tant en l’hipocamp com en còrtex [308,342].  

Així per exemple, Hsu i col. [484] observaren que rates suplementades amb una solució 
d’HCFS al 11% durant tan sols 1 mes ja presentaven un increment de citocines 
proinflamatòries en l’hipocamp. De fet, s’ha suggerit que mentre és necessària una 
exposició crònica a dietes riques en greixos i sucres per poder observar una reducció de 
factors neurotròfics, una suplementació aguda ja és suficient per induir la secreció de 
citocines inflamatòries [309]. 

No obstant, els resultats obtinguts contrasten amb l’evidència exposada, ja que després 
d’una ingesta crònica de 28 setmanes de fructosa i glucosa líquida no s’observaren canvis 
en l’expressió gènica de diferents citocines inflamatòries (TNFα, MCP-1, IL-6) ni tampoc en 
l’expressió de GFAP, un marcador d’astrogliosis, en cap de les àrees cerebrals estudiades. 
Així, considerant la reducció obtinguda dels nivells de BDNF, aquests resultats suggereixen 
que la inflamació no sempre precedeix la reducció dels factors neurotròfics.  

Tot i això, aparentment l’aparició de marcadors inflamatoris no només depèn de la durada 
del període de suplementació amb sucres. Pistel i col. [347] observaren que ratolins que 
mantingueren una dieta rica en greixos (60%) durant 21 setmanes induïren la secreció de 
citocines inflamatòries en el còrtex, així com un increment de la reactivitat dels astròcits; 
en canvi, ratolins suplementats amb una dieta Western, rica en greixos (41%) i sucres (29%), 
durant el mateix període no presentaren aquestes alteracions. Així doncs, es confirma que 
el tipus de dieta també és un factor molt important per a la inducció d’alteracions 
cognitives. 

Un altre mecanisme que podria induir una alteració del dèficit cognitiu és l’estrès oxidatiu, 
ja que s’ha reportat com una de les alteracions més inicials en la patogènesi de les malalties 
neurodegeneratives [485]. 

En el present estudi es demostra que la ingesta de fructosa, però no de glucosa, produeix 
un increment dels nivells plasmàtics d’AGEs i de TBARS, involucrats en la glicació de 
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proteïnes i en la peroxidació lipídica, respectivament. Per una banda, la major reactivitat 
que presenta la fructosa en front la glucosa a produir la reacció de Maillard, podria afavorir 
l’increment d’AGEs [486]; mentre que per l’altra, la hipertrigliceridèmia present en el grup 
fructosa podria ser la responsable de l’increment de la peroxidació lipídica [487]. Ambdós 
processos podrien conduir a l’aparició d’estrès oxidatiu en el cervell. A més, cal destacar 
que aquest òrgan és especialment susceptible a patir peroxidació lipídica donada l’elevada 
concentració d’àcids poliinsaturats que presenta [316].  

En aquest sentit, malgrat no es mesuraren els nivells de ROS en el cervell, sí que s’obtingué 
que únicament la fructosa va produir un descens en l’expressió de diferents enzims 
antioxidants en el còrtex. Així doncs s’observa que la ingesta de fructosa no només va 
conduir a una incapacitat de la resposta antioxidant per combatre la presència de ROS, sinó 
que també va promoure una disminució en l’expressió dels enzims antioxidants, fet que 
suggereix un increment de ROS. Així doncs, l’estrès oxidatiu podria contribuir a l’alteració 
cognitiva present en el grup fructosa. Coincidint amb els resultats obtinguts, Yin i col. [348] 
van observar que un model molt similar a l’utilitzat en el present estudi (10% de fructosa 
durant 16 setmanes) produïa no només una disminució d’enzims antioxidants sinó també 
un increment dels nivells de ROS i TBARS en còrtex i en hipocamp. A més, aquests autors, 
així com d’altres [329], relacionen l’augment de l’estrès oxidatiu amb la resistència a la 
insulina detectada en aquestes zones cerebrals. Donat que en el present estudi s’observà 
un dèficit de la senyalització a la insulina més pronunciat en el còrtex que en l’hipocamp, 
això podria explicar en part perquè es va obtenir un increment de l’estrès oxidatiu en el 
còrtex i no en l’hipocamp dels animals del grup fructosa. 

L’increment dels nivells de ROS també s’ha relacionat amb l’existència de disfuncions a 
nivell mitocondrial [355]. En efecte, els animals suplementats amb fructosa van mostrar 
alteracions en la biogènesi mitocondrial, ja que s’observà una reducció de la proteïna OPA1, 
involucrada en els processos de fusió, mentre un increment dels nivells de la proteïna DRP1, 
relacionada amb els processos de fissió. Així, aquest desequilibri podria ser un dels 
responsables de l’aparició d’estrès oxidatiu.  

Tot i que pocs estudis han investigat l’efecte particular de la ingesta de fructosa sobre la 
biogènesi mitocondrial en el cervell, sí que hi ha una gran evidència que el consum de dietes 
riques en greixos i sucres indueix a la seva alteració [356,372,488]. Així, considerant els 
nombrosos estudis que revelen la relació entre les alteracions mitocondrials i la patogènia 
dels processos neurodegeneratius [355,489], s’evidencia que aquest podria ser un dels 
mecanismes pels quals la ingesta de fructosa indueix a deterioraments cognitius.  

Per altra banda, s’ha descrit que alts nivells de triglicèrids poden penetrar la BBB i induir 
alteracions de les funcions cognitives [490]. En aquest sentit, s’ha observat que 
l’administració de triglicèrids directament al cervell produeix un dèficit de memòria [491]. 
A més, tal i com s’ha descrit, la hipertrigliceridèmia podria promoure una resistència a la 
leptina i a la insulina, inhibint les capacitats d’aquestes hormones per regular els processos 
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d’aprenentatge i memòria [379]. De fet, diversos estudis han suggerit que l’increment dels 
nivells de triglicèrids podria ser el principal inductor del dèficit cognitiu [101,329].  

Així doncs, en conjunt, aquest estudi demostra que la ingesta crònica de fructosa líquida, 
però no de glucosa, indueix a la reducció de certes capacitats cognitives. La 
hipertrigliceridèmia present en el grup fructosa podria predisposar a l’aparició 
d’alteracions com el dèficit de senyalització a la insulina i la disfunció mitocondrial que 
podrien contribuir al deteriorament cognitiu. Pel que fa al grup glucosa, considerant que 
un increment dels nivells d’adiponectina, així com l’activació d’AMPK, s’han associat a una 
millora de les capacitats d’aprenentatge i memòria [372,492], la hiperadiponectinèmia i la 
manca d’hipertrigliceridèmia podrien ser les responsables de la no inducció del 
deteriorament cognitiu en aquest grup. 

També, cal destacar, que malgrat la gran evidència que demostra la importància de 
l’hipocamp en el desenvolupament de les funcions cognitives [308,314], en el present 
estudi s’ha observat que després d’una ingesta de fructosa crònica les alteracions són més 
pronunciades en el còrtex que en l’hipocamp. Així, es suggereix que el còrtex podria ser 
més susceptible a patir certes alteracions metabòliques que podrien induir a un dèficit 
cognitiu. D’aquesta manera, es posa de manifest la importància del còrtex en el 
desenvolupament d’alteracions cognitives així com la necessitat d’investigar els 
mecanismes que indueixen aquests efectes diferencials entre les dues zones cerebrals.  

Per últim, mencionar que tot i que aquests resultats demostren que la ingesta de fructosa 
predisposa a l’aparició d’un dèficit cognitiu, es requereix la confluència amb d’altres 
alteracions per induir el desenvolupament de malalties neurodegeneratives. No obstant, 
sense dubte, aquest estudi corrobora la creixent evidència de la relació entre alteracions 
metabòliques i cognitives.  

Tal i com es resumeix en la Figura VI-4, i donant resposta a l’últim objectiu plantejat en 
aquesta tesi, en conjunt, tots els resultats exposats demostren que en condicions 
isocalòriques la ingesta de fructosa indueix a alteracions més severes que la ingesta de 
glucosa. A més, el seu consum no només promou l’aparició d’alteracions metabòliques sinó 
que també afecta les funcions vasculars i cognitives. D’aquesta manera s’evidencia que les 
alteracions causades per la ingesta de sucres simples no només depenen de la quantitat de 
calories consumides sinó també del tipus de sucre ingerit. 
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Figura VI-4. Esquema de les alteracions produïdes per la ingesta de glucosa i fructosa. 

2.5. Altres consideracions 

Nombrosos estudis han investigat els efectes de la ingesta de sucres simples durant 
períodes aguts i semicrònics. No obstant, donat que molts individus realitzen una ingesta 
sostinguda de sucres al llarg de la seva vida, hi ha una creixent evidència de la necessitat 
de determinar els efectes que produeix el seu consum crònic. En aquest sentit, l’estudi de 
la suplementació de sucres durant 28 setmanes és de gran rellevància ja que permet 
contribuir a la identificació d’aquests efectes.  

Per altra banda, la majoria dels estudis que es realitzen utilitzen animals mascles en el seus 
procediments experimentals. En aquest sentit, recentment s’ha incrementat l’interès per 
incloure femelles. Així, els estudis que formen part d’aquesta tesi contribueixen a resoldre 
aquesta necessitat. No obstant, cal mencionar que a causa del dimorfisme sexual, els 
resultats obtinguts no es poden extrapolar directament en mascles. Estudis previs realitzats 
en el nostre grup d’investigació van demostrar que els efectes de la ingesta de fructosa 
eren més perjudicials en rates femella que en mascle, suggerint un increment superior de 
l’enzim FK com a principal responsable [120]. No obstant, altres estudis descriuen que, en 
el sexe femení, la presència d’estrògens confereix protecció contra el desenvolupament 
d’alteracions [477,493]. D’altra banda, Akar i col. [88] suggereixen que els estrògens, per 
una banda, podrien atenuar les alteracions vasculars, mentre que per l’altra, podrien 
potenciar l’increment de triglicèrids i conseqüentment les alteracions metabòliques. Així 
doncs, tots aquests estudis encara evidencien més la necessitat de realitzar estudis 
comparatius entre animals dels dos sexes. 

També, cal mencionar que tot i la gran dificultat que hi ha per extrapolar en humans 
resultats obtinguts en animals experimentals, els estudis exposats en la present tesi han 
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utilitzat un model d’ingesta de sucres en forma líquida que, a diferència dels models 
extensament usats de dietes sòlides riques en sucres, permet un millor ajustament al patró 
de consum humà. No obstant, els animals van disposar de les solucions de sucres ad 
libitum, fet que va produir que un percentatge considerable (60-75%) del seu consum 
calòric provingués de la ingesta de sucres. Com a conseqüència, aquests models també 
s’allunyen del consum habitual que pot realitzar la població humana. Així, amb l’objectiu 
de resoldre aquestes circumstàncies, en futurs experiments es restringirà el consum calòric 
obtingut per les begudes ensucrades.  

Finalment, remarcar que el disseny d’aquest estudi permet estudiar específicament els 
efectes produïts pel consum de sucres simples i, més concretament, diferenciar entre els 
induïts per la ingesta de fructosa i glucosa. No obstant, cal tenir present que sovint els 
individus que consumeixen grans quantitats de sucre també presenten altres mals hàbits 
alimentaris com la ingesta de dietes riques en greixos. En aquest sentit, el nostre grup 
d’investigació va demostrar que en ratolins la ingesta de fructosa líquida (15% p/v) 
combinada amb una dieta sòlida Western produïa, en condicions isocalòriques, efectes més 
severs que la dieta Western per si mateixa [427]. Així, la ingesta de sucres simples podria 
agreujar les alteracions induïdes per altres factors dietètics associats a patrons de consum 
no saludables.  
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The conclusions of the present thesis are: 

1. Despite lower caloric intake, subchronic fructose consumption induces worse 
metabolic and vascular alterations than glucose. Hypertriglyceridemia, as well as 
increased iNOS and reduced cAMP/PKA/VASP signaling in fructose-supplemented 
female rats could be responsible for these alterations. Hyperadiponectinemia could 
acts as a protective mechanism through induction of PPARα and eNOS-
phosphorylation in glucose-supplemented rats. 
 

2. Chronic fructose consumption produces hypertriglyceridemia, hyperinsulinemia 
increased lipogenesis, reduced fatty acid oxidation and activates specific UPR 
branches but neither induces hepatic steatosis nor inflammation or oxidative stress. 
The higher activation of mTOR in fructose consuming rats could be a plausible 
mechanism to explain the more deleterious effects elicited after fructose than 
glucose intake. 
 

3. Chronic fructose intake reduces the expression of proteins involved in VLDL 
clearance such as VLDLR and LPL, probably contributing to its hypertriglyceridemic 
effect. 
 

4. Long term fructose but not glucose intake impairs object recognition memory. 
Metabolic disorders such as impaired insulin signaling, oxidative stress and 
mitochondrial dysfunction in the cortex, promoted in part by high triglyceride 
plasma levels, could be the culprits. 
 

5. Under equicaloric conditions, fructose consumption is more deleterious to 
metabolism and cognition than glucose. Thus, these alterations are produced not 
only by the amount of calories provided by fructose consumption, but also by its 
particular metabolism.
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)cg h�i�����
���1j��������k�
��
�����i���l�	��
���3m:3n<on3NpnnN

264



��������	��
�������	������
��
��	�����������
������������ !�� 

265



���������	
����������������
�����
�������������
�������������������
�
���������������������������������
�����
�������������������������
���
 ��������!������"
��������#���� ��������
���������������������
�
�����������������������$��%
��
������������
�����������������������������
���
�&�������
�"
�'()��������� *+,+-./012345678.9185.5:9;3<13=.>8319.>/8?@8>:=@415<3<@AA/363.19185.<8B.8:849.1/0=3>@43>123CDC8.6843(
����������������
������E������"
��E������"��� �
�������FG������� ��������F���
���������
�������
 ��"�������H������������
�������������
���������������� �
�������� �����������
����I�����"��G�������������
������
��������
"��
"$���H���HJ�"����"���KL�
��
 ��
��������������"�����������
����
�������������������
�AA9=M�$����4>*,���"N(G���
"����
 �������"��������������
 ��
�"����"���KL�
��
 ��
������������������"���������������O&
������
����������������"����
#��������
"$���H���HJ���
 ������������������"���KL�
������ ��
#��������
"�
 ��
������"�������H������#�
�
���
���
&����
���"PQN��
������������"����
#��������
"����
 �������"��������������
 ��
�"����N������������#�����
�����
������
��������������"�����������
 ������
��R#����
����
��������
������
������������������"���KL�
������ ��
#��������
"������
�
 ����"����STU�V��SSTU�V�W<+$�� ��RXTU�V��XXTU�V�W<+H�� ���

��V Y+Z93.9319/+[\5@=.9/5:]@1=8185.9/Z8542368<1=0 _̂ à_b,cb_debbd
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3456�789�:4;<==<=>�?@>A?BB4CD�EFB�4D8A?FB?G�H@I6J<KCLG9�>�M��N6NOP9�EQ?A?FB�RQ?�?@>A?BB4CD�CK�:4;<IJO<=>�FDG�S<I<O>�EFB�A?GT8?G�H@N6UO<N6UV<KCLG9�>�M��N6NNNIP6WXYZ[\]�̂[XZ[_̂\̂�\̀�abc][_̂Xd̂cYYeXfX̀[Xg�bZ[̂�\̂�g\̂̂_]\Z[Xg�ab_f�\̀hZffZ[\_̀�Z̀g�_i\gZ[\jX��[̂bX̂ �̂\̀�e\jXb�Z̀g�jklmn�oQ?�L4p?AB�CK�KAT8RCB?<BT>>L?:?DR?G�AFRB�BQCE?G�F�A?GT8?G�:;qr�L?p?L�H@N6JO<KCLG9�>�s��N6NOP�CK�DT8L?FA�KF8RCA<t7<A?LFR?G�KF8RCA<7�HuvwxP9�F�8?LLTLFA�B?DBCA�KCA�C@4GFR4p?�BRA?BB�HoFyL?�7P6�t@>A?BB4CD�CK�RQ?�FDR4C@4GFDR�5?D?B�5LTRFRQ4CD?�>?AC@4GFB?�I�Hz{|}P�FDG�BT>?AC@4G?�G4B:TRFB?�7�H~��xP�EFB�DCR�B45D4�8FDRL��FLR?A?G�HoFyL?�7P6tDGCRC@4D�L?p?LB�4D�>CARFL�p?4D�yLCCG�BF:>L?B9�FDG�Q?>FR48�:;qr�?@>A?BB4CD�CK�RCLL<L4�?�A?8?>RCA<J�H��v�P�FDG�4RB�GCEDBRA?F:�:�?LC4G�G4�?A?DR4FR4CD�KF8RCA�VV�H�����P9�E?A?�TDF�?8R?G�y��KAT8RCB?�BT>>L?:?DRFR4CD6�r88CAG4D5L�9�RQ?A?�EFB�DC�F8R4pFR4CD�CK�DT8L?FA�KF8RCA�����Hq3���P9�?@?:>L4�?G�y��TD8QFD5?G�?@>A?BB4CD�CK�������FDG�>UO�>ACR?4DB�4D�DT8L?FA�?@RAF8RB�HoFyL?�7P6��RQ?A�:FA�?AB�CK�L4p?A�R4BBT?�4D�F::FR4CD�A?:F4D?G�TDFLR?A?G9�:;qr�L?p?LB�CK�:?RFLLCRQ4CD?4D<I�FDG�<7�H���}�FDG����xP�E?A?�?p?D�A?GT8?G9�FDG�>LFB:F�r�o�L?p?LB�E?A?�G?8A?FB?G�FB�E?LL�4D�KAT8RCB?<BT>>L?:?DR?G�p?ABTB�8CDRACL�AFRB9�8CD�A:4D5�RQ?�LF8��CK�Q?>FR48�4D�F::FR4CD�

������� ���������8FL�4D5?BR?G�KAC:�BCL4G�H7�AFRB�@�7�:CDRQBPF OUNJ����JJ =7�U����I=V   �8FL�4D5?BR?G�KAC:�L¡¢T4G�H7�AFRB�@�7�:CDRQBPF N OV7O����O�JoCRFL�4D5?BR?G��8FL�H7�AFRB�@�7�:CDRQBPF OUNJ����JJ �I7I����UV=   £LFB:F�4DBTL4D�HD5¤:LP N677����N6NJ N6J7����N6I= £LFB:F�5LT8CB?�H:5¤GLP INS����IJ IIN����I7£LFB:F�8QCL?BR?ACL�H:5¤GLP IUN����= IUJ����V¥?>FR48�RA45L�8?A4G?B�H:5¤:5�CK�>ACR?4DP N6NII����N6NNI N6NIV����N6NNO ¦§̈���©ª�«�¬�����®̄���§���̄��°�±�§�²§�§�§�³����§���̄́�����̄¬�³���̄����µ�µ�²§����§�����±±��²������������¶̄�·�©̧¹�¶º́��̄»�̄�µ��������µ���¼�²���·�ª�r½¾¿�rA?F�½DG?A�RQ?�¾TAp?6�ÀFLT?B�FA?�?@>A?BB?G�FB�:?FD����ÁÂ�CK�O�8CDRACLB�FDG�V�KAT8RCB?<BT>>L?:?DR?G�AFRB9�?@8?>R�KCA�pFLT?BF9�EQ48Q�E?A?�CyRF4D?G�KAC:�JÃU�8F5?B�8CDRF4D4D5�7�AFRB�?F8Q6� >�M��N6NOÄ�   >�M��N6NNI�HTD>F4A?G�R�R?BRP6

�̄¬����©ª�oA45L�8?A4G?�KFRR��F84G�8CDR?DR�H8Q?:48FL�5ACT>B�H§P9�B?L?8R?G�B>?84?B�ḦP9�FDG�Á¾ÂI�F8R4p4R��4DG?@�?BR4:FR?G�y��RQ?�AFR4C�IU¿I¤IU¿N�H�P9�FDG�E?BR?AD<yLCR�FDFL�B4B�CK�¾Q;t�£�4D�DT8L?FA�?@RAF8RB�HP�4D�Q?>FR48�BF:>L?B�KAC:�8CDRACL�FDG�KAT8RCB?<BT>>L?:?DR?G�AFRB�KAC:�?@>?A4:?DR�I6��FAB�A?>A?B?DR�RQ?�:?FD����BG�CK�pFLT?B�CyRF4D?G�KAC:�D�s��U�H8CDRACLP�FDG�D�s��V�HKAT8RCB?<K?GP�FD4:FLB6�r�A?>A?B?DRFR4p?�E?BR?AD�yLCR�8CAA?B>CDG4D5�RC�=�G4�?A?DR�8CDRACL�FDG�KAT8RCB?<K?G�AFRB�4B�BQCED6 >�M��N6NOÄ�  >�M��N6NIÄ�   >�M��N6NNI�HTD>F4A?G�R�R?BRP6
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345678�9:;�<=�5>>?@?A=B�C8�>?>�=A@�>8@8D@�5=E�F?G@A7AH?D57�G?H=G�AI�F8J5@?D�=8DKAG?G�AK�L6KAG?G�3M?H;�N:�5=>�OPQR�8SJK8GG?A=�AI�DA775H8=5G8TU�3VWXXYZ:B�5�H8=8�?=[A7[8>�?=�7?[8K�L6KAH8=8G?GB�C5G�=A@�G?H=?LD5=@7E�57@8K8>�345678�9:;�\?O?75K7EB�O5K]8KG�AI�?=̂5OO5@?A=�5=>�L6KAG?G�?=�[_R4�IKAO�IK̀D@AG8TG̀JJ78O8=@8>�K5@G�C8K8�=A@�OA>?L8>�345678�9:;abcdefgh�ice�jfe�klcdfgh�gcmmlhnhjeoepfj�docghg�oj�oijfbnol�qrrs�_8�̀G8>�5�G8DA=>�DAFAK@�AI�K5@G�@A�J8KIAKO�5�t44B�CF8K8�C8�?=D7̀>8>�5=�5>>?@?A=57�HKÀJ�AI�5=?O57G�G̀JJ78O8=@8>�C?@F�5�H7̀DAG8�GA7̀T@?A=�5>ùG@8>�@A�O5@DF�@F8�5OÀ=@�AI�D57AK?8G�JKA[?>8>�6E�IK̀D@AG8�38SJ8K?O8=@�9:;�RG�GFAC=�?=�45678�NB�6A@F�H7̀DAG8T�5=>�IK̀D@AG8TG̀JJ78O8=@8>�HKÀJG�68F5[8>�G?O?75K7E�K8H5K>?=H�IAA>�5=>�>K?=]�DA=G̀OJ@?A=v�@F8E�>K5=]�5JJKAS?O5@87E�SwTIA7>�OAK8�@F5=�DA=@KA7�K5@G�3J�x��y;yyU:B�5=>�K8>̀D8>�@F8?K�GA7?>�IAA>�DA=G̀OJ@?A=�Sy;zTIA7>�3J�x��y;yyyU:;�{A=G8|̀8=@7EB�@F8�@A@57�D57AK?D�?=@5]8�?=�6A@F�HKÀJG�C5G�57OAG@�?>8=@?D57�5=>�SU;zTIA7>�F?HF8K�3J�x��y;yyU:�@F5=�?=�DA=@KA7�K5@G;�}8GJ?@8�@F?GB�6A>E�C8?HF@�5=>�[_R4�C8?HF@�5@�@F8�8=>�AI�@K85@O8=@�C8K8�=A@�G?H=?LD5=@7E�>?~8K8=@�?=�@F8�@FK88�HKÀJG;��75GO5�@K?H7ED8K?>8�DA=D8=@K5@?A=G�C8K8�G?H=?LD5=@7E�?=DK85G8>�3J�x��y;yU:�?=�G̀H5KTG̀JJ78O8=@8>�K5@G;��75GO5�?=G̀7?=�78[87G�C8K8�57GA�?=DK85G8>�3J�x��y;y��IAK�IK̀D@AG8TI8>�K5@G:B�CF8K85G�H7̀DAG8�DA=D8=@K5@?A=G�C8K8�=A@�DF5=H8>;�8�K8G̀7@G�AI�@F8�t44�GFAC8>�@F5@�A=7E�IK̀D@AG8TG̀JJ78O8=@8>�K5@G�>?GJ75E8>�?=DK85G8>�67AA>�H7̀DAG8�8SD̀KTG?A=G�5@�577�@?O8TJA?=@G�5�8K�@F8�H7̀DAG8�DF5778=H8�3M?H;�w5:��DA=G8|̀8=@7EB�@F8�?=@8HK5@8>�H7̀DAG8�DA=D8=@K5@?A=�D57D̀75@8>�5G�@F8�5K85�̀=>8K�@F8�D̀K[8�3R�{:�C5G�?=DK85G8>�SU;NTIA7>�?=�IK̀D@AG8T�3J�x��y;y��[G�DA=@KA7:�6̀@�=A@�?=�H7̀DAG8TG̀JJ78O8=@8>�K5@G�3M?H;�w6:;��AC8[8KB�H7̀DAG8TG@?Ò 75@8>�?=G̀7?=�78[87G�C8K8�G?H=?LD5=@7E�?=DK85G8>�?=�6A@F�IK̀D@AG8T�5=>�H7̀DAG8TG̀JJ78O8=@8>�K5@G�3M?H;�wDB>:;

��������������������������������������������������������������������������������������<P\T9�3�:�5=>�<P\TU�3 :�JKA@8?=�78[87G�>8@8KO?=8>�6E�C8G@8K=�67A@;�3�:�P4T�{P�5=57EG?G�AI�O?PTNNTNJB�O?PTNNT�JB�O?PTUw�TNJ�5=>�O?PT¡TUT�J;�¢5KG�K8JK8G8=@�@F8�O85=�£��G>�AI�[57̀8G�A6@5?=8>�IKAO�=�¤��z�3DA=@KA7:�5=>�=�¤��¥�3IK̀D@AG8TI8>:�5=?O57G�IKAO�8SJ8K?O8=@�U;�P8JK8G8=@5@?[8�C8G@8K=�67A@G�DAKK8GJA=>?=H�@A�N�>?~8K8=@�DA=@KA7�5=>�IK̀D@AG8TI8>�K5@G�5K8�GFAC=;¦J�x��y;y���¦¦¦J�x��y;yyU�3̀=J5?K8>�@�@8G@:;
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34567897:�;<=9;<=6>?8@A=4�=B�B=6C<78:�D=E�;6=@7A4�FG�HI=EFGJ�AK;8A69�L?M5=47=L74A5�NOPO�QPRSTUQVP�OWOP�UXVSNX�QPYSZQP[QPRSTOR�\]U�̂XVŶXV_̀ZaUQVP�QY�Xab Ô_OR�QP�UXO�ZQWO_�Vc�c_STUVYO[YŜ ẐObOPUOR�_aUYd�efghijklmn�ogi�pji�qrghjklmkgssrltlpilu�fvikn�lwxyoyilu�flughlu�rlzlrk�j{�xlsviyh�|}~m���w����m{jrun�s�����������eyq���v�n��xlflvk�|}~m��lwsflkkyjp��vk�pji�kyqpy�hvpir��tjuym{ylu�o��kgqvf�kgssrltlpiviyjp��eyq���o����xl�vopjftvr�����vpu�flughlu�|}~m��lwsflkkyjp�yp�ixl�ryzlf�j{�{fghijklmkgssrltlpilu�fvik�sjypilu�ij�vp�ytsvyftlpi�yp�xlsviyh�ypkgryp�kyqpvrypq���lksyil�ixl�x�slfypkgrypvlmtyv�sflklpi�yp�ojix�hvfojx�ufvilmkgssrltlpilu�qfjgsk���vorl���n�sxjksxjf�rviyjp�j{���i�yp�ixl�ryzlf��vk�pji�tjuy�lu��eyq���h����j�lzlfn�ixlfl��vk�v�tvf�lu�yphflvkl�yp�ixl�sxjksxjf�rvilu�{jft�j{�ejw���yp�ixl�ryzlfk�j{�{fghijklm��w���m{jrun�s����������vpu�qrghjklmkgssrltlpilu��w���m{jrun�s����������fvik��eyq���u����l�lwsflkkyjp�j{�tv�jf�qrghjpljqlpyh�qlplk��vk�lyixlf�gphxvpqlu��sxjksxjlpjrs�fgzvil�hvfojw��ypvkln��������eyq���l��jf�lzlp�flughlu��qrghjklm�msxjksxvivkln�������eyq���{���jkkyorl�lwsrvpviyjpk�{jf�yphflvklu�rlzlrk�j{�smejw���ypulslpulpir��{fjt���i�sxjksxjf�rviyjp�kivigk�hjgru�yphrgul�hxvpqlk�yp�ixl�lwsflkkyjp�jf�vhiyzyi��j{�jixlf��ypvklk�jf�sxjksxvivklkn�ogi�pjpl�j{�ixlt��lfl�kyqpy�hvpir��v lhilu�o��hvfojx�ufvil�kgssrltlpiviyjp��eyq���v¡u���}lhlpir�n�yi�xvk�ollp�ulkhfyolu�ixvi�ejw���sxjksxjf�rvmiyjp�yk�hjpifjrrlu�o��ixl�tvttvryvp�ivfqli�j{�fvsvt�hyp��t��}��yp�fvi�x�sjixvrvtgk���vpu�yp�xgtvp�ktjjix�tgkhrl�hlrrk�����k�kxj�p�yp�eyq���ln{n�xlsviyh�kvtsrlk�{fjt�ojix�{fghijklm�vpu�qrghjklmkgssrltlpilu�fvik�kxj�lu�vp�yphflvkl�yp�~lfm�¢£��t��}�vpu�yp��fm�¢���igolfjgk�khrlfjkyk�hjtsrlw�����~¤���sxjksxjf�rviyjpn�ypuyhviyzl�j{�t��}�vhiyzviyjp��j�{gfixlf�lwsrjfl�xlsviyh�ypkgryp�klpkyiyzyi�n���i�vhiyzviyjp��vk�tlvkgflu�yp�ixl�ryzlf�j{�hjpifjr�vpu�hvfojx�ufvilmkgssrltlpilu�fvik����typgilk�v¥lf�v�kypqrl�yp�lhiyjp�j{�kvrypl�jf�ypkgryp�������gpyik¦q�oju���lyqxi�����i�sxjksxjf�rviyjp��vk�yphflvklu�w���m{jru�vpu�w���m{jru��s����������yp�ixl�ryzlf�j{�ypkgrypmiflvilu�fvik�{fjt�hjpmifjr�vpu�qrghjkl�qfjgsk�hjtsvflu��yix�kvryplmiflvilu�vpytvrkn�ogi�pji�yp�{fghijklmkgssrltlpilu�fvik��eyq���v��I6M5@=97�DM@�4=@�L?M5=97�9M;;?7K74@8@A=4�AK;8A69�A49M?A4�9AL48?A4L�A4�§̈ ©ª«�¬pulf�ovkvr�hjpmuyiyjpk�ixl�lwsflkkyjp�j{��l��lp�tlk�ypzjrzlu�yp�ifyqr�hlfyul�k�pixlkyk��vk�jpr��kyqpy�hvpir��yphflvklu�yp�z®���j{�qrghjklmkgssrltlpilu�fvik��eyq��£v¡h�n�lzlp�ixjgqx�ypkgryp�sfjtjilk�rysjqlplkyk�yp�vuysjkl�iykkgl�vpu�ojix�hvfojx�ufvilmkgssrltlpilu�qfjgsk�kxj�lu�x�slfypkgrypvltyv���p�ixl�jixlf�xvpun�kgqvf�kgssrltlpiviyjp�uyu�pji�sfjtjil�yp̄vttviyjp�yp�z®��n�vk�kxj�p�o��pj�kyqpy�hvpi�hxvpqlk�yp�t}°��rlzlrk�j{�±��²³�vpu�́µ¶·��eyq��£unl���®xlp��l�hjtsvflu���i�sxjksxjf�rviyjp�yp�z®���v¥lf�vutypykifviyjp�j{�ixl�ypkgryp�ojrgk��eyq���o�n��l�joklfzlu�v�kify�ypq�yphflvkl�yp�hjpifjr�fvik��w£��m{jrun�s���������n�v�kyqpy�hvpi�ogi�rlkk�tvf�lu�yphflvkl�yp�qrghjklmkgssrltlpilu�fvik��w���m{jrun�s����������vpu�pj�hxvpql�yp�{fghijklmkgssrltlpilu�fvik���k�ixl�tvyp�l lhi�j{�ypkgryp�jp�vuysjkl�iykkgl�yk�rysjr�kyk�ypxyoyiyjpn��l�ulilftyplu�srvktv�°̧ e��rlzlrk�v¥lf�ypkgryp�vutypykifviyjp��

¹º»¼½º¾ ¿½ÀÁ¼ºÂÃ�wyuviyzl�kiflkk Äyzlf t}°� µÅ¶Æ ����Ç���� ���Ç���£È��É³ ����Ç��� ���Ç����ÊËÌÆ ����Ç���� ��£�Ç���|p̄vttviyjp Äyzlf t}°� Í́ÅÎ ����Ç���¢ £¢�Ç����±ÏÌÐÐ ����Ç��� £¢�Ç��£µ́¶· ����Ç���� ����Ç����µÍÅ�Ñ ����Ç���� ��£�Ç���¢±��²³ ����Ç���� ����Ç�����ÒÓ²Ô ����Ç���� ���Ç����±́²³ ����Ç���� ¢��Ç����ÈÈÈ±́²Æ ����Ç��¢� ���Ç����Èsfjilyp |Õ�Ö×� �����Ç������ �����Ç������s�� �����Ç������ �����Ç�����£Ø®�� t}°� Í́ÅÎ ����Ç���� ����Ç��¢�±ÏÌÐÐ ����Ç��¢� ���Ç����µ́¶· ����Ç��££ ���Ç���¢±��²³ ����Ç���£ ����Ç���£�rvktv p̧ujijwyp��̧¬¦tr� �����Ç���£�� �����Ç�����£�Ä���¬¦r� �����Ç����� �£���Ç��¢��Èeyofjkyk Äyzlf t}°� �ËÍÍ·³ ����Ç���¢ ����Ç���¢z®�� t}°� �ËÍÍ·³ ����Ç���� �£�Ç����ÙÚÛ¾Ã�ÜÝ��ÞßÃÁ¼Â�ºà�áâã�äåæ�à½ÀÁ¼ºÂÃ�ÂÀçç¾ÃèÃ»¼Ú¼éº»�àº½�Ü�èº»¼êÂ�º»�èÚ½ëÃ½Â�ºà�ºìéíÚ¼éæÃ�Â¼½ÃÂÂî�é»ïÚèèÚ¼éº»�Ú»í�ðÛ½ºÂéÂÝ�Øvrglk�vfl�lwsflkklu�vk�tlvp�Ç��~��j{���hjpifjrk�vpu�£�{fghijklmkgssrltlpilu�fvik��ñËÍÍ·³ò�hjrrvqlpvkl��n���É³ò�qrgivixyjpl�slfjwyuvkl��n�|Õ�Ö×�ò�pghrlvf�{vhijf�Õ�mÖ�ypxyoyijf�×�n�±��²³ò�tjpjh�il�hxltjviifvhivpi�sfjilypm��n�±́ò�tlivrrjixyjplypn�±ÏÌÐÐò�t�lrjyu�uy lflpiyviyjp�{vhijf�££n�µÍÅ�Ñò�s�fyp�ujtvyp�hjpivypypq���qlpln�µÅ¶Æò�pghrlvf�{vhijfm̧�mflrvilu�{vhijfm�n��ÒÓ²Ôò�srvktypjqlp�vhiyzvijf�ypxyoyijfm|n�́ÍÅò�ijrrmry�l�flhlsijfn�ÊËÌÆò�kgslfjwyul�uyktgivkl��n�́µ¶·ó�igtjf�plhfjkyk�{vhijf�×���̧¬ò�lpujijwyp�gpyik��¬ò�ypilfpviyjpvr�gpyik�Ès����������ÈÈÈs�����������gpsvyflu�i�ilki��
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���������������������������������������������������������������������������{E@@O�TECQ@>;�}�~�BGO�DEB>FB�HG>CEHG�}�~�MBEC;>�BA�OHi;<;GA�AHF;>�B�;<�HGA<BD;<HA@G;BE�BOFHGH>A<BAH@G�@P�B�TECQ@>;�>@ECAH@G�}R�TLeT�a@OU�=;HT?A~̂�Y<;B�CGO;<�A?;�QC<M;�}YWw~�MBEC;>�P@<�TECQ@>;�}�~�BGO�HG>CEHG�}�~�Q@GQ;GA<BAH@G>�>?@=G�HG�XHT̂�IB̀Q̀�<;>D;QAHM;EÛ�y;>CEA>�B<;�A?;�F;BG����>O�@P�MBEC;>�P<@F�IJ�BGHFBE>LT<@CD̂��D����ĴJp����D����ĴJI�����D����ĴJJI�}@G;S=BU�Y_� Y�BGO�{@GP;<<@GH�D@>A�A;>A~̂
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