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Les malalties cròniques no transmissibles (com la malaltia cardiovascular o el càncer) són 

la principal causa de mortalitat a nivell mundial (OMS 2011). Un elevat percentatge dels 

casos d’aquestes malalties es pot prevenir mitjançant un estil de vida saludable, sent l’ali-

mentació un dels factors més importants i influents. No obstant, els mecanismes exactes 

pels quals la dieta i els seus components afecten a l’organisme humà no són completament 

coneguts. Aquest fet ha comportat un creixent interès en el coneixement de la biodispo-

nibilitat dels components bioactius de la dieta amb la finalitat d’investigar el seu potencial 

paper en la reducció del risc de desenvolupar malalties i en la millora de la qualitat de 

vida, de poder efectuar recomanacions dietètiques, o de poder ser considerats com a nous 

ingredients de futurs aliments funcionals (Kris-Etherton et al. 2002).  

L’avaluació dels efectes de l’alimentació sobre la salut requereix disposar de resultats 

obtinguts en estudis que permetin obtenir conclusions amb el màxim grau d’evidència 

científica i, a partir d’aquesta informació, poder elaborar recomanacions sòlides i fiables 

per als consumidors. Per aquest motiu, la mesura precisa de la ingesta dietètica és un 

factor crucial en els estudis que analitzen la relació entre l’alimentació i la salut. Tradici-

onalment, les dades d’ingesta s’han obtingut a partir d’enquestes alimentàries. Els mèto-

des més habitualment utilitzats són els qüestionaris de freqüència de consum d’aliments, 

els recordatoris de 24 hores o els registres dietètics. No obstant, tot i ser els mètodes més 

utilitzats, presenten una sèrie de limitacions metodològiques degudes a errors sistemàtics 

i aleatoris que cal tenir presents, com per exemple, la infravaloració de la ingesta energè-

tica; la distorsió de la ingesta alimentària, de manera que la dieta resulti ser més saludable 

(és a dir, la declaració d’un menor consum d’aliments poc saludables i una major ingesta 

d’aliments saludables); la limitació en el llistat dels aliments considerats; possibles errors 

que es poden acumular en el moment de convertir els registres d’aliments en compostos 

individuals mitjançant la informació procedent de les taules de composició d’aliments; o 

la no estimació de la variabilitat diària i estacional del consum dels diferents aliments 

(Bingham 2002; Livingstone i Black 2003).  
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Aquests inconvenients poden atenuar les estimacions de risc relatiu i disminuir el poder 

estadístic dels estudis (Bingham et al. 2003; Kaaks i Ferrari 2006) i s’han apuntat com 

una de les causes d’algunes de les inconsistències reportades entre alimentació i salut en 

la bibliografia científica, ja que els efectes de la dieta sobre els factors de risc podrien 

estar distorsionats degut als errors en l’avaluació de la ingesta (en el cas dels estudis ob-

servacionals) o bé degut a una falta de compliment de la intervenció nutricional assignada 

(en el cas dels estudis d’intervenció) (Kristal et al. 2005).  

Enfront d’aquesta situació, i davant la necessitat d’obtenir una valoració de la ingesta més 

acurada, els biomarcadors nutricionals han sorgit com una eina precisa i objectiva per a 

la determinació de l’exposició o ingesta dietètica que podria complementar les dades ob-

tingudes a partir de les enquestes d’alimentació (Jenab et al. 2009). Els biomarcadors 

s’han definit com “una característica que és objectivament mesurada i avaluada com un 

indicador dels processos fisiològics, processos patològics o respostes farmacològiques a 

una intervenció terapèutica” (Biomarkers Definitions Working Group 2001). Els biomar-

cadors es poden dividir en 3 categories: i) els biomarcadors d’exposició, definits com 

aquells compostos exògens, o algun dels seus metabòlits, que poden ser mesurats en al-

guna mostra biològica de l’organisme; ii) els biomarcadors d’efecte, definits com aquells 

elements mesurables relacionats amb una alteració bioquímica o fisiològica en l’orga-

nisme que, depenent de la magnitud, es pot associar amb un possible deteriorament en la 

salut o malaltia; i iii) els biomarcadors de susceptibilitat, definits com aquelles substàn-

cies indicadores de la capacitat de l’organisme per respondre a una determinada exposició 

(OMS 1993; Schulte 2005). 

Dins del camp de les ciències de l’alimentació, un biomarcador nutricional és qualsevol 

indicador bioquímic, funcional o clínic mesurat en una mostra biològica que reflexa l’es-

tat nutricional respecte a la ingesta o al metabolisme dels components de la dieta, així 

com de les conseqüències biològiques de la ingesta alimentària (Potischman i 

Freudenheim 2003). Un biomarcador d’exposició dietètica ideal hauria d’indicar amb 

precisió el nivell d’ingesta alimentària i hauria de ser específic, sensible i aplicable a un 

gran nombre de poblacions (Jenab et al. 2009). En aquest aspecte, s’han establert els cri-

teris més importants que cal tenir en compte a l’hora d’utilitzar un biomarcador d’expo-

sició dietètica (Taula 1). 

A la vegada, davant el creixent interès en la formulació per part de la indústria alimentària 

dels productes coneguts com a “aliments funcionals” ha sorgit la necessitat de disposar 
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de mesures objectives a través de biomarcadors, tant d’exposició com d’efecte, d’aquests 

productes (Richardson et al. 2003; AbuMweis et al. 2010) que permetin obtenir el màxim 

grau d’evidència científica. Aquest és un dels plans estratègics de l’Autoritat Europea de 

Seguretat Alimentària (EFSA, de l’anglès European Food Safety Authority) (EFSA 

2014). 

En la investigació de nous marcadors biològics relacionats amb la dieta, la metabolòmica 

ha sorgit com una potent eina per al descobriment de nous biomarcadors nutricionals, tant 

d’ingesta com d’efecte (Rezzi et al. 2007). La metabolòmica és la ciència que estudia el 

metaboloma, és a dir, el conjunt de metabòlits (definits com aquelles molècules interme-

diàries i productes del metabolisme amb un pes molecular inferior a 1500 Da) presents 

en un sistema biològic (cèl·lula, teixit o fluid) (Oliver et al. 1998; Fiehn 2002; Wishart 

2008). L’alimentació influeix en dues fraccions del metaboloma humà: i) el metaboloma 

Taula 1. Consideracions biològiques i analítiques per al desenvolupament de marcadors 

d’exposició dietètica. 
A

sp
ec

te
s 

b
io

lò
g

ic
s 

Relació coneguda 

amb l’exposició 

L’associació entre la ingesta dels aliments i el marcador d’expo-

sició ha de ser causal, és a dir, el marcador ha de ser un compost 

o metabòlit conegut present en l’aliment. 

Sensibilitat i  

Especificitat 

El marcador ha de ser tan particular de l’element avaluat com 

sigui possible, per a què el percentatge de valors reals positius a 

l’exposició (sensibilitat) i de valors reals negatius a la no expo-

sició (especificitat) resulti ser tan elevat como sigui possible. 

Dosi-resposta Hi ha d’haver una associació positiva coneguda entre el nivell 

d’exposició i el nivell mesurat del marcador.  

Variació  

interindividual 

Cal investigar les principals fonts de variació interindividual, 

com per exemple genotips, gènere, edat, tabaquisme, microbiota 

intestinal, etc. 

Temps d’exposició Cal determinar si es tracta d’un marcador d’exposició de curt 

termini (reflecteix el consum recent d’un aliment) o de llarg ter-

mini (reflecteix la ingesta habitual). 

Població Cal tenir en compte la població en la què el marcador d’exposi-

ció es pot aplicar. 

A
sp

ec
te

s 

a
n

a
lí

ti
cs

 Mostra Cal definir el tipus de mostra, el moment de la seva recollida, i 

les condicions d’emmagatzematge i preparació. 

Mesura definida El marcador ha de ser quantificable mitjançant un mètode definit 

i l’error analític ha de ser conegut. 

Font: adaptació de Andersen 2013, a partir de Spencer et al. 2008; Jenab et al. 2009; Manach et al. 2009. 
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endogen, que inclou tots els metabò-

lits produïts per l’organisme; i ii) el 

metaboloma alimentari, que inclou 

tots els metabòlits externs derivats de 

l’exposició dietètica (Scalbert et al. 

2014). Durant els darrers anys s’ha 

produït un important increment en el 

nombre de publicacions en aquest 

camp (Figura 1). Aquest fet demostra 

el creixent interès que s’està dedicant 

a aquesta disciplina, així com el po-

tencial que ofereix en la investigació. 

Amb la introducció de la metabolò-

mica dins el camp de la investigació en les ciències de la nutrició ha sorgit el concepte de 

metabolòmica nutricional, o nutrimetabolòmica, el qual s’ha definit com la disciplina 

òmica que estudia com la dieta afecta al conjunt del metaboloma (Zhang et al. 2008). 

L’alimentació indueix canvis en el metabolisme de l’organisme, els quals poden ser ava-

luats mitjançant l’anàlisi dels metabòlits endògens i exògens en biofluids. Aquests meta-

bòlits poden ser utilitzats com a biomarcadors objectius i precisos del consum d’aliments 

i/o dels efectes d’una intervenció dietètica. El metaboloma alimentari (també conegut 

com a “food metabolome”) inclou el conjunt de tots els metabòlits derivats de la ingesta 

d’aliments, la seva absorció, i la seva biotransformació en els teixits o òrgans de l’orga-

nisme i per la microbiota (Fardet et al. 2008). En aquest sentit, l’aplicació de l’aproxima-

ció metabolòmica s’ha convertit en una nova estratègia en l’obtenció de nous biomarca-

dors relacionats amb l’avaluació de l’estat nutricional d’un individu, el consum alimen-

tari, les conseqüències biològiques produïdes després d’una intervenció nutricional, o 

l’estudi dels mecanismes metabòlics en resposta a la dieta segons un determinat fenotip 

metabòlic (Wishart 2008; Manach et al. 2009; Oresic 2009). El “food metabolome” pre-

senta una elevada complexitat i variabilitat, ja que es calcula que els aliments que consu-

mim contenen >25.000 compostos diferents, la gran majoria dels quals patiran diversos 

processos metabòlics en l’organisme (Scalbert et al. 2014). Aquesta particular caracterís-

tica converteix al “food metabolome” en una importantíssima font d’informació sobre la 

Figura 1. Nombre de publicacions per any apa-

regudes a PubMed mitjançant la cerca “meta-

bolomics”. 

 

En verd s'inclou el nombre de publicacions resultants 

de la cerca "metabolomics & nutrition" en la mateixa 

base de dades. 
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dieta dels individus, la caracterització del qual permetria monitoritzar d’una manera ob-

jectiva i precisa els hàbits alimentaris, així com estudiar com els aliments influeixen en 

el risc de desenvolupar malalties (Scalbert et al. 2014). 

En aquesta Tesi Doctoral es van seleccionar diferents aliments de consum habitual en el 

patró alimentari de les poblacions estudiades per explorar les diferències en el metabo-

loma urinari mitjançant una aproximació metabolòmica no dirigida. Concretament, es va 

estudiar l’empremta metabòlica del consum de pa, tant blanc com integral, de nous i fruita 

seca, i de cacau. D’aquesta manera, l’aplicació d’una aproximació nutrimetabolòmica no 

dirigida en l’estudi de les empremtes metabòliques associades a aquests aliments perme-

trà proporcionar nous biomarcadors d’exposició dietètica, així com nous coneixements 

sobre les potencials rutes metabòliques que es veuen afectades per al seu consum i que 

podrien tenir una influència en els efectes sobre la salut que s’han observat en múltiples 

estudis. 

 

 



  
 



  
 

 

 

 

Hipòtesis 

 

 

Aquesta Tesi Doctoral presenta las següents hipòtesis de partida:  

La metabolòmica ens ofereix una nova aproximació per a la determinació de biomarca-

dors d’exposició dietètica que ens permetrà observar diferències en els perfils metabòlics 

dels individus segons el consum de determinats aliments en una població d’elevat risc 

cardiovascular.  

El poder predictiu i/o discriminant dels marcadors d'exposició dietètica es replicarà en 

estudis amb diferents dissenys (estudis d’intervenció i estudis observacionals). 

La combinació dels biomarcadors d’ingesta permetrà obtenir una major precisió en la 

classificació dels individus segons el seu consum alimentari en comparació amb els mar-

cadors avaluats de manera individual.  

 

  



  
 

 



  
 

 

 

 

Objectius 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte de Tesi Doctoral és contribuir en la identificació 

de biomarcadors relacionats amb la ingesta de determinats aliments (marcadors de con-

sum), així com la seva possible associació amb la salut (marcadors d’efecte) en una po-

blació d’elevat risc cardiovascular dins d’un marc de patró de Dieta Mediterrània mitjan-

çant l’aplicació d’una estratègia metabolòmica no dirigida HPLC-q-ToF-MS en estudis 

nutricionals amb diferents dissenys. 

Per a la consecució d’aquest objectiu s’han plantejat els següents objectius específics: 

1. Caracteritzar l’empremta metabòlica urinària associada a la ingesta d’aliments 

àmpliament consumits en una població d’elevat risc cardiovascular inclosa en es-

tudis nutricionals amb un control de la ingesta dietètica diferenciat. 

2. Replicar els biomarcadors d’exposició caracteritzats en assajos clínics controlats 

d’intervenció nutricional en una població en condicions de vida lliure sense cap 

mena de restricció o modificació dietètica prèvia. 

3. Desenvolupar models de predicció que combinin diversos biomarcadors de con-

sum per a la determinació de la ingesta habitual. 

4. Comparar la precisió en la distinció entre consumidors i no consumidors dels me-

tabòlits identificats com a marcadors de consum de manera individual versus com-

binant-los entre ells en forma de models de biomarcadors. 
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Introducció 

 

Els antecedents bibliogràfics que es presenten a continuació s’exposen com a publica-

cions dutes a terme durant transcurs de l’elaboració de la present Tesi Doctoral. Aquestes 

publicacions permeten situar el treball realitzat en el context científic dins el qual es va 

desenvolupar. 

En primer lloc es presenta l’aplicació de la metabolòmica en el camp de la nutrició amb 

l’objectiu d’identificar nous biomarcadors d’ingesta i d’efecte sobre la salut en format de 

revisió bibliogràfica titulada “Nutrimetabolomic strategies to develop new biomarkers of 

intake and health effects” i publicada a la revista científica internacional “Journal of Agri-

cultural and Food Chemistry” (2012).  

Posteriorment, la contextualització científica de la informació referent a les actuals apli-

cacions i desafiaments dels biomarcadors nutricionals s’aborda en format de capítol de 

llibre. Aquesta publicació porta per títol “Nutritional Biomarkers: Applications and Chal-

lenges” i s’inclou dins el llibre “Food Intake: Regulation, Assessing and Controlling”, 

publicat per l’editorial Nova Science Publishers (2013). 

Finalment, s’exposen les evidències científiques existents sobre la modulació dels com-

postos bioactius del cacau en la malaltia cardiovascular com a exemple de l’àmplia quan-

titat de bibliografia científica centrada en l’avaluació dels efectes dels diferents compo-

nents de la dieta sobre la salut humana. Aquesta informació es presenta en format de 

revisió bibliogràfica titulada “Cocoa polyphenols and inflammatory markers of cardio-

vascular disease” i publicada a la revista científica internacional “Nutrients” (2014). 

 

 

 

 

 



  
 

 



 

 

 

Capítol 01. 

Aplicació de la Nutrimetabolòmica en el Descobri-

ment de Biomarcadors d’Ingesta i d’Efecte en la 

Salut 

 

Un dels desafiaments més importants en el que s’està enfrontant l’actual recerca en el 

camp de la nutrició és l’avaluació precisa de l'estat metabòlic dels individus després del 

consum de determinats aliments o patrons dietètics (Bingham 2002; Jenab et al. 2009). 

Recentment, la metabolòmica s'ha proposat com una eina per explorar la complexa relació 

entre la nutrició i la salut (Rezzi et al. 2007). La metabolòmica nutricional (també cone-

guda mitjançant el terme nutrimetabolòmica, o nutrimetabolomics en anglès), a través de 

la investigació de la funció que exerceixen els components de la dieta en el manteniment 

de la salut i el desenvolupament de processos patològics, té com a objectiu identificar 

nous biomarcadors que permetin monitoritzar la ingesta d'aquests compostos, així com 

relacionar la dieta amb diferents processos fisiopatològics (Zhang et al. 2008). 

La informació respecte l’aplicació de les estratègies nutrimetabolòmiques en el descobri-

ment de nous biomarcadors en la investigació nutricional es presenta en format de revisió 

bibliogràfica publicada en una revista científica internacional indexada en el Journal Ci-

tation Reports amb un índex d’impacte de 2,906 (2012) i situada en el primer lloc de la 

categoria Agriculture, Multidisciplinary (1 de 57) i en el primer quartil de les categories 

Food Science & Technology (15 de 124) i Chemistry, Applied (12 de 71): 

Rafael Llorach*, Mar Garcia-Aloy*, Sara Tulipani, Rosa Vazquez-Fresno, Cristina 

Andres-Lacueva. Nutrimetabolomic strategies to develop new biomarkers of intake 

and health effects. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2012;60(36):8797-

8808. doi: 10.1021/jf301142b. *Igual contribució 
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En aquesta revisió bibliogràfica es proposa classificar els estudis nutrimetabolòmics se-

gons tres aproximacions diferents utilitzades en el desenvolupament de biomarcadors nu-

tricionals (Figura 1.1): (1) avaluació de les intervencions nutricionals i dietètiques; (2) 

monitorització de l’exposició dietètica i consum alimentari; i (3) estratificació dels indi-

vidus segons fenotips de salut i impacte metabòlic de la dieta. D’aquesta manera, es pre-

senten diversos exemples de cadascuna d'aquestes aplicacions que es poden utilitzar per 

proporcionar  evidència i es discuteixen els avantatges i les limitacions de  cadascuna  

d'aquestes estratègies nutrimetabolòmiques. 

Figura 1.1. Aproximacions proposades en l’aplicació de la metabolòmica en el camp de la 

recerca en ciències de la nutrició. 
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Capítol 02. 

Biomarcadors Nutricionals 

 

Un dels principals reptes de l’actual recerca en el camp de la nutrició és millorar la salut 

a través d’intervencions dietètiques mitjançant la prevenció, demora o reducció de la gra-

vetat de les malalties cròniques. Per a l’estudi de la relació entre l’alimentació i l’estat de 

salut, els biomarcadors s’han proposat com a instruments de mesura precisos que podrien 

permetre identificar els mecanismes pels quals els components bioactius de la dieta in-

teractuen amb l’organisme (Jenab et al. 2009). Com s’ha comentat anteriorment, un bio-

marcador nutricional és aquell compost biològic que es comporta com un indicador de 

l’estat nutricional respecte a la ingesta o al metabolisme dels components de la dieta, així 

com dels efectes de la ingesta alimentària sobre l’organisme (Potischman i Freudenheim 

2003), i que idealment hauria de ser precís, específic, sensible i aplicable a una gran di-

versitat de poblacions (Jenab et al. 2009). D’aquesta manera, el descobriment de nous 

biomarcadors nutricionals permetria avaluar objectivament l'efecte de la dieta en la salut, 

així com comprovar el compliment de les recomanacions dietètiques i dels patrons d'ali-

mentació saludables. Addicionalment, el desenvolupament de nous biomarcadors nutri-

cionals robustos podria ajudar a millorar l'estratificació en el risc de presentar una deter-

minada malaltia mitjançant l’optimització de la caracterització del fenotip metabòlic a 

nivell individual (Manach et al. 2009). El descobriment i l'avaluació dels biomarcadors 

nutricionals depenen en gran mesura de la utilització de les eines analítiques adequades. 

Els recents avenços tecnològics i informàtics han millorat la capacitat de detecció de les 

tècniques instrumentals habitualment utilitzades en la investigació nutricional. A conti-

nuació es discuteixen les principals estratègies utilitzades en l’anàlisi de biomarcadors 

nutricionals dins el següent capítol de llibre: 

María del Pilar Trespalacios, Sara Tulipani, Mar Garcia-Aloy, Raul Zamora-

Ros, Maria Rotchés-Ribalta, Montserrat Rabassa, Mireia Urpi-Sarda, María 

Boto, Rosa Vázquez, Rafael Llorach, Cristina Andrés-Lacueva. Nutritional 
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Biomarkers: Applications and Challenges. A: Morrisson JL (editor). Food 

Intake: Regulation, Assessing and Controlling. Nova Science Publishers, 

Inc.; 2013. ISBN: 978-1-61324-183-7.  

També es presenten exemples de l’aplicació de la metabolòmica en la investigació nutri-

cional per al descobriment de biomarcadors i s'analitzen els principals factors que afecten 

la utilitat d'un biomarcador en reflectir adequadament les exposicions dietètiques.  
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Capítol 03. 

Consum de Cacau i Malaltia Cardiovascular: 

Exemple  dels  Efectes  dels  Components  de  la 

Dieta en la Salut 

 

La dieta posseeix un important paper enfront un elevat nombre de malalties de gran pre-

valença actual (Stampfer et al. 2000; Hu et al. 2001; McCullough et al. 2011). Nombrosos 

estudis epidemiològics han demostrat que la ingesta d’aliments d’origen vegetal està as-

sociada a un efecte beneficiós en la reducció del risc de malaltia cardiovascular (Dauchet 

et al. 2010; He et al. 2010). Com a exemple d’aquestes associacions, a continuació es 

presenten les darreres evidències existents en la bibliografia científica respecte al paper 

del cacau en la malaltia cardiovascular. La potencial activitat biològica del cacau i dels 

seus components polifenòlics en la modulació de la salut cardiovascular està sent àmpli-

ament estudiada i el nombre d’evidències existents al respecte segueix creixent de manera 

ràpida (Jia et al. 2010; Hooper et al. 2012; Ried et al. 2012). L’elevat contingut en poli-

fenols del cacau és d’interès particular des dels punts de vista nutricional i farmacològic. 

Els polifenols del cacau han demostrat posseir propietats beneficioses enfront la salut 

cardiovascular, a més de poder tenir un important paper en la modulació de diversos mar-

cadors inflamatoris implicats en l’aterosclerosi (Rein et al. 2000; Richelle et al. 2001; 

Osakabe et al. 2002; Schroeter et al. 2006). L’evidència acumulada sobre els efectes anti-

inflamatoris dels polifenols del cacau es resumeix en format de revisió bibliogràfica pu-

blicada en una revista internacional indexada en el Journal Citation Reports amb un índex 

d’impacte de 2,072 i situada en el tercer quartil de la categoria Nutrition & Dietetics (41 

de 76): 

Nasiruddin Khan, Olha Khymenets, Mireia Urpí-Sardà, Sara Tulipani, Mar Garcia-

Aloy, María Monagas, Ximena Mora-Cubillos, Rafael Llorach, Cristina Andrés-
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Lacueva. Cocoa polyphenols and inflammatory markers of cardiovascular disease. 

Nutrients. 2014;6(2):844-880. doi: 10.3390/nu6020844. 
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Capítol 04.  

Disseny dels Estudis Nutricionals 

 

Els anàlisis nutrimetabolomics duts a terme en aquest treball s’han desenvolupat dins del 

marc de tres assajos clínics d’intervenció nutricional, un dels quals s’ha utilitzat com a 

cohort per a l’estudi dels biomarcadors en condicions de vida lliure sense cap mena de 

restricció ni modificació dels hàbits alimentaris habituals dels individus inclosos. A con-

tinuació es detallen els dissenys de cadascun d’aquests estudis. 

 

 

4.1. Estudis d’intervenció 

4.1.1. Estudi d’intervenció en humans amb un consum regular de fruita 

seca 

Es tracta d’un estudi d’intervenció nutricional controlat, aleatoritzat i paral·lel de 12 set-

manes de duració dissenyat amb l’objectiu d’avaluar l’efecte d’una dieta suplementada 

amb fruita seca en comparació a una dieta control sobre els marcadors d’inflamació i 

d’estrès oxidatiu en pacients amb síndrome metabòlica (Lopez-Uriarte et al. 2010; Casas-

Agustench et al. 2011). El disseny de l’estudi està esquematitzat en la Figura 4.1. 

És en un estudi realitzat en col·laboració amb la Unitat de Nutrició Humana de la Facultat 

de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili (Dr. Jordi Salas-

Salvadó i Dra. Mònica Bulló) i finançat pel projecte CONSOLIDER FUN-C-FOOD 

(CSD2007-063). Aquest estudi està registrat en el Current Controlled Trials de Londres, 

amb el Número Estàndard Internacional d’Assaig Clínic Controlat i Aleatoritzat  (IS-

RCTN, de l’anglès International Standard Randomized Controlled Trial Number) IS-

RCTN36468613. El protocol d’investigació va ser aprovat pel Comitè d’Ètica de l’Hos-

pital Universitari Sant Joan de Reus, i tots els participants van donar el seu consentiment 

per a participar en l’estudi. 
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4.1.1.1. Característiques dels individus 

En aquest estudi es van incloure homes i dones amb síndrome metabòlica que tenien una 

edat compresa entre els 18 i els 65 anys. Per al diagnòstic de la síndrome metabòlica els 

individus havien de presentar un mínim de tres dels cinc components diagnòstics propo-

sats per al grup d’experts del NCEP-ATPIII (Grundy 2005). A continuació es detalla ca-

dascun dels components: 

 Circumferència de la cintura ≥102 cm en homes i ≥88 cm en dones. 

 Triglicèrids ≥150 mg/dL (1,7 mmol/L), o rebre tractament farmacològic per a la 

hipertrigliceridèmia. 

 Colesterol HDL <40 mg/dL (0,9 mmol/L) en homes i <50 mg/dL (1,1 mmol/L) 

en dones, o rebre tractament farmacològic per augmentar el c-HDL. 

 Pressió arterial sistòlica ≥130 mmHg o pressió arterial diastòlica ≥85 mmHg, o 

rebre tractament farmacològic antihipertensiu. 

 Glucosa en dejú ≥100 mg/dL, o rebre tractament farmacològic per al manteniment 

dels nivells de glucosa en sang. 

  

Figura 4.1. Disseny de l’estudi d’intervenció en humans amb un consum regular de fruita 

seca. 
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Els criteris d’exclusió per a participar en aquest estudi van ser: 

 Índex de massa corporal (IMC) >35 kg/m2. 

 Al·lèrgia al consum de fruita seca. 

 Presència de diabetis mellitus tipus 2 amb o sense tractament farmacològic. 

 Presència d’alguna malaltia inflamatòria, infecciosa, pulmonar obstructiva, neo-

plàsica, endocrina o hematològica activa, o bé algun procés infecciós agut o crò-

nic. 

 Presentar leucocitosi a l’inici de l’estudi (leucòcits >10.000 cèl·lules x 106). 

 Haver rebut tractament farmacològic antiinflamatori, corticoides, hormones o an-

tibiòtics durant la setmana prèvia a l’inici de l’estudi. 

 Presència d’enolisme o drogodependència activa, excloent el tabaquisme. 

 Haver seguit una dieta molt restrictiva durant els 3 mesos anteriors a l’inici de 

l’estudi o una pèrdua de pes corporal superior als 5 kg en els darrers 3 mesos. 

 

4.1.1.2. Dietes d’intervenció  

Els participants inclosos en l’estudi es van estratificar per gènere i edat (<50 anys i ≥50 

anys) i posteriorment es van aleatoritzar per seguir una de les dues dietes d’intervenció 

dissenyades: 

a) Grup control.  Els individus assignats en aquest grup van rebre recomanacions 

dietètiques per a seguir una dieta càrdio-saludable en base a les recomanacions de 

l’Associació Americana del Cor (AHA, de l’anglès American Heart Association) 

(Krauss et al. 2000). A més a més, a tots ells se’ls va remarcar especialment que 

no consumissin cap tipus de fruita seca o cacauet durant el període de l’estudi. 

b) Grup fruita seca. Els individus van rebre les mateixes recomanacions dietètiques 

del grup control, però addicionalment se’ls va suplementar diàriament amb 30 

grams d’una mescla de fruita seca (15 grams de nous + 7,5 grams d’ametlles + 7,5 

grams d’avellanes) que se’ls van proporcionar gratuïtament. 

Les recomanacions de dieta càrdio-saludable que van rebre tots els participants inclosos 

a l’estudi es basaven en la reducció del consum de qualsevol tipus de greix, a més d’un 
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elevat consum de fruites i verdures; preferir el consum de cereals sencers i productes 

alimentaris lliures de greix o amb un baix contingut en greix; consumir peix almenys dues 

vegades a la setmana; limitar el consum de carns vermelles, seleccionant en el seu lloc 

carns blanques; limitar el consum de greixos trans i/o saturats i colesterol, així com ali-

ments que continguin olis vegetals parcialment hidrogenats, begudes ensucrades i ali-

ments amb sucre afegit; seleccionar i preparar aliments amb poca o sense sal afegida; i 

reduir el consum d’alcohol. 

Durant les entrevistes personals que es van fer a l’inici i cada quatre setmanes (Figura 

4.1) es va proporcionar consell nutricional a tots els participants amb l’objectiu de millo-

rar el seguiment i l’adherència a les recomanacions dietètiques indicades. Addicional-

ment, es va recomanar a tots els participants que no canviessin el seu patró habitual d’ac-

tivitat física, ni tampoc l’hàbit tabàquic, en cas de ser fumadors. 

 

4.1.1.3. Qüestionaris, mesures i recollida de mostres  

Tant a l’inici de l’estudi, com en la quarta, vuitena i última setmana d’intervenció els 

participants havien d’acudir al centre d’atenció primària en dejú. Durant aquestes visites 

se’ls va mesurar el pes, l’alçada (només en la visita basal) i la circumferència de la cintura; 

se’ls va determinar la pressió arterial; i es va estimar el seu nivell d’activitat física. Addi-

cionalment, els individus van recollir l’orina excretada durant les 24 hores prèvies a la 

visita inicial i a la visita final, la qual es va emmagatzemar a -80ºC fins al moment del 

seu anàlisis. 

 

Avaluació de la ingesta dietètica 

Es va avaluar mitjançant un registre alimentari de 3 dies (2 dies laborables i 1 dia festiu) 

que cada participant completava seguint les indicacions proporcionades durant les visites, 

en les que els registres dietètics eren revisats per part de les dietistes juntament amb el 

participant. Posteriorment, les dades d’ingesta energètica total i de nutrients es van cal-

cular mitjançant taules nacionals de composició d’aliments (Mataix Verdú 2003). 
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4.1.2. Estudi d’intervenció en humans amb un consum regular de cacau 

en pols 

Aquest és un assaig clínic d’intervenció nutricional controlat, aleatoritzat i creuat, l’ob-

jectiu principal del qual va ser, per una banda, avaluar l’impacte del consum regular de 

solubles de cacau en els marcadors inflamatoris implicats en l’aterosclerosi (Monagas et 

al. 2009) i, per l’altra, estudiar la biodisponibilitat dels metabòlits dels polifenols del ca-

cau (Urpi-Sarda et al. 2009) en individus amb risc cardiovascular (Figura 4.2). 

És en un estudi realitzat en el marc del projecte AGL2004-08378-C02-01 “Biodisponibi-

litat en humans dels metabòlits dels polifenols presents en els solubles de cacau: efecte 

de la microbiota intestinal després de la ingesta aguda i crònica de cacau”, coordinat en 

col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Clínic. Aquest estudi està 

registrat en el Current Controlled Trials de Londres, amb el ISRCTN75176807. El pro-

tocol d’investigació va ser aprovat pel Comitè d’Ètica de l’Hospital Clínic de Barcelona, 

i tots els participants van donar el seu consentiment per a participar en l’estudi. 

 

4.1.2.1. Característiques dels individus 

En aquest estudi es van incloure homes i dones amb una edat superior als 55 anys que 

presentessin almenys algun dels següents criteris: 

1. Diabetis Mellitus (glucèmia ≥126 mg/dL). 

2. Presentar ≥3 dels següents factors de risc per a la malaltia cardiovascular: 

Figura 4.2. Disseny de l’estudi d’intervenció en humans amb un consum regular de cacau 

en pols. 

 



112 Metodologia 
 

 Tabaquisme actiu. 

 Hipertensió arterial (≥140/90 mmHg). 

 Colesterol LDL ≥160 mg/dL. 

 Colesterol HDL ≤35 mg/dL. 

 Sobrepès o obesitat (IMC ≥25 kg/m2). 

 Història familiar de malaltia cardiovascular prematura. 

Els criteris d’exclusió per a participar en aquest estudi van ser: 

 Història prèvia de malaltia cardiovascular (cardiopatia isquèmica, accident vascular 

cerebral o valvulopatia perifèrica). 

 Impossibilitat de seguir una dieta controlada o de poder empassar els aliments (per 

exemple, trastorns de la deglució). 

 Impossibilitat de poder assistir als controls. 

 Antecedents d’hipersensibilitat o reaccions al·lèrgiques a algun component del ca-

cau. 

 Malaltia mèdica greu que limiti la capacitat de l’individu a la participació en un 

estudi d’intervenció dietètica (per exemple, malalties gastrointestinals, neurològi-

ques, psiquiàtriques, endocrines, descompensades o tumorals). 

 Malalts immunodeprimits o amb infecció per el virus de la immunodeficiència hu-

mana (VIH). 

 Malalts alcohòlics crònics o addictes a drogues. 

 

4.1.2.2. Dietes d’intervenció  

Els participants seleccionats van rebre dues intervencions precedides i separades per un 

període de dues setmanes (període de rentat), en el qual els individus havien de seguir la 

seva dieta habitual excloent els aliments derivats del cacau o que presentaven un elevat 

contingut en polifenols. A més a més, l’ordre de les intervencions es va assignar de ma-

nera aleatòria. Les intervencions consistien en: 
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a) Grup control. Els individus assignats en aquest grup van rebre 500 mL diaris de 

llet desnatada (Lactalis, Barcelona, Espanya). 

b) Grup cacau. Als individus assignats en aquest grup se’ls van administrar 20 grams 

de cacau en pols (Nutrexpa, Barcelona, Espanya) dissolts en 250 mL de llet des-

natada (Lactalis, Barcelona, Espanya) dos cops al dia (per esmorzar i per berenar), 

és a dir, un total de 40 grams de cacau diaris dissolts en 500 mL de llet. 

Tots els participants inclosos en l’estudi van seguir una dieta isocalòrica. També se’ls van 

excloure tots els aliments que contenien cacau i se’ls va limitar la ingesta d’aliments amb 

un elevat contingut en polifenols, com l’oli d’oliva verge, el vi negre, el te, la fruita i les 

verdures. 

 

4.1.2.3. Qüestionaris, mesures i recollida de mostres  

Tant a l’inici de l’estudi, com després de cada intervenció, els participants havien d’acudir 

al centre per a poder-los realitzar mesures antropomètriques, de pressió arterial i fer-los 

una extracció sanguínia. Addicionalment, els individus van recollir l’orina de 24 hores 

corresponent al dia previ de cada visita, la qual es va emmagatzemar a -80ºC fins al mo-

ment del seu anàlisis (Figura 4.2). 

 

Avaluació de la ingesta dietètica 

Amb l’objectiu d’avaluar la ingesta energètica i de nutrients, així com de monitoritzar 

l’adherència a la intervenció, a l’inici de l’estudi i després de cada període d’intervenció 

es va utilitzar un registre alimentari de 3 dies (2 dies laborables i 1 dia festiu) prèviament 

validat per a aquest tipus de població (Schroder et al. 2001). Posteriorment, les dades 

d’ingesta energètica total i de nutrients es van calcular mitjançant el programa informàtic 

“Professional Diet Balancer” (Cardinal Health Systems Inc, Minnesota, Estats Units 

d’Amèrica). 
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4.2. Estudi observacional 

L’estudi PREDIMED (http://www.predimed.es) és un assaig clínic aleatoritzat i multi-

cèntric d’intervenció dietètica que té com a principal objectiu l’avaluació dels efectes de 

la Dieta Mediterrània en la prevenció primària de la malaltia cardiovascular en individus 

d’elevat risc (Estruch et al. 2013). Aquest assaig clínic està registrat en el Current Con-

trolled Trials de Londres, amb el ISRCTN35739639. El protocol d’aquest assaig clínic 

s’ajusta a la Declaració de Helsinki i va ser aprovat per als Comitès d’Ètica de cadascun 

dels centres participants (Martinez-Gonzalez et al. 2012). Addicionalment, tots els parti-

cipants van entregar el corresponent consentiment informat en el moment de la seva in-

clusió a l’estudi. 

Per a la consecució dels objectius d’aquesta Tesi Doctoral es van utilitzar les mostres del 

moment de la inclusió dels participants a l’estudi PREDIMED (temps basal), abans de 

l’inici de la intervenció dietètica. Es van considerar dos subconjunts de mostres de parti-

cipants amb orígens geogràfics diversos. L’anàlisi experimental per LC-MS es va dur a 

terme en períodes de temps diferenciats. El primer subconjunt està format per 275 indi-

vidus dels nodes Hospital Clínic de Barcelona, València i Navarra (S1), mentre que per 

al segon subconjunt es van incloure les mostres d’un total de 327 participants dels nodes 

Hospital Clínic de Barcelona i València (S2).  

El disseny d’aquest estudi metabolòmic correspon al projecte AGL2009-13906-C02-

01/02 “Desenvolupament de biomarcadors de consum i d'efecte d'un patró d'alimentació 

Mediterrània en la prevenció de la malaltia cardiovascular: una aproximació metabolò-

mica”, coordinat en col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Clínic.  

 

4.2.1. Característiques dels individus  

Els participants de l’estudi PREDIMED eren homes amb edats compreses entre els 55 i 

80 anys i dones des dels 60 fins als 80 anys. Cap dels participants presentava malaltia 

cardiovascular diagnosticada i havien de presentar almenys algun dels següents criteris: 

1. Diabetis Mellitus tipus 2, definida per una glucèmia basal ≥126 mg/dL; glucèmia 

casual ≥200 mg/dL amb símptomes de diabetis; glucèmia després d’un test de 

tolerància oral a la glucosa ≥200 mg/dL en dues determinacions; o tractament amb 

insulina o hipoglucemiants orals. 
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2. Presentar ≥3 dels principals factors de risc cardiovascular: 

 Tabaquisme (>1 cigarreta/dia durant el mes anterior a la inclusió). 

 Hipertensió arterial (pressió arterial sistòlica ≥140 mmHg o pressió arte-

rial diastòlica ≥90 mmHg, o tractament amb agents antihipertensius). 

 Hipercolesterolèmia (colesterol LDL ≥160 mg/dL o tractament hipolipe-

miant). 

 Baixos nivells de colesterol HDL (≤40 mg/dL en homes o ≤50 mg/dL en 

dones). 

 Sobrepès o obesitat (IMC ≥25 kg/m2). 

 Història familiar de malaltia cardiovascular prematura (familiars de primer 

ordre homes <55 anys o dones <65 anys). 

Es van excloure aquells individus que presentaven algun dels següents criteris: 

 Història prèvia de malaltia cardiovascular (malaltia coronària, accident vascular 

cerebral o arteriopatia perifèrica). 

 Malaltia crònica greu. 

 Immunodeficiència o infecció pel VIH. 

 Abús de drogues o alcoholisme crònic. 

 Antecedents d’hipersensibilitat o al·lèrgia a l’oli d’oliva o a la fruita seca. 

 Baixa predisposició per a canviar els hàbits dietètics, segons els estadis de dispo-

sició al canvi del model de Prochaska i DiClemente (Nigg et al. 1999). 

 

4.2.2. Qüestionaris, mesures i recollida de mostres 

En la visita basal de l’estudi els participants havien d’acudir al centre en dejú. Se’ls va 

mesurar el pes i l’alçada, se’ls va determinar la pressió arterial, se’ls va recollir una mostra 

d’orina, se’ls va practicar una extracció sanguínia i se’ls van administrar els següents 

qüestionaris: 1) Qüestionari general; 2) Qüestionari de freqüència de consum d’aliments; 

2) Qüestionari de 14 punts d’adherència a la Dieta Mediterrània; i 4) Qüestionari d’acti-

vitat física. A continuació s’amplia la informació amb més detall dels qüestionaris i altres 

mesures que s’han utilitzat en els estudis inclosos en la present Tesi Doctoral. 
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Qüestionaris 

El qüestionari general presentava 47 ítems que incloïen informació sobre variables sòcio-

demogràfiques, la medicació actual i els factors de risc. El qüestionari de freqüència de 

consum d’aliments (Figura 4.3) es caracteritza per ser un qüestionari semi-quantitatiu de 

137 ítems prèviament validat a Espanya (Martin-Moreno et al. 1993), del que, a més, 

també s’ha realitzat una validació amb individus de característiques similars als partici-

pants de l’estudi PREDIMED (Fernandez-Ballart et al. 2010) i s’ha confirmat la seva 

reproductibilitat (Ortiz-Andrellucchi et al. 2009).  

 

Mesures antropomètriques  

El pes i l’alçada es van registrar amb l’individu amb roba lleugera i sense sabates utilitzant 

una balança i un estadiòmetre, respectivament, prèviament calibrats. Una vegada mesu-

rats ambdós paràmetres, a partir d’ells es va calcular l’IMC: IMC (kg/m2) = Pes (kg) / 

Talla2 (m2).  

 

Recollida i emmagatzemament de mostres biològiques 

Es va recollir una mostra d’orina de primera hora del matí en condicions de dejú, la qual 

es va aliquotar, codificar i emmagatzemar a -80ºC fins al moment del seu anàlisis. 
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Figura 4.3. Qüestionari de freqüència de consum d’aliments 
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Figura 4.3. (Continuació) 
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Figura 4.3. (Continuació) 
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Figura 4.3. (Continuació) 
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El procés d’estudi del metaboloma desenvolupat per al descobriment de nous biomarca-

dors nutricionals s’ha dut a terme d’acord l’experiència prèvia del grup d’investigació 

(Llorach et al. 2009; Llorach et al. 2010; Llorach-Asuncion et al. 2010) (http://www.nu-

trimetabolomics.com) seguint les recomanacions de la Metabolomics Society 

(http://www.metabolomicssociety.org) i de la European Nutrigenomics Organisation 

(NuGO). Els estudis metabolòmics segueixen un determinat protocol metodològic que 

inclou les següents fases: i) preparació de les mostres biològiques; ii) adquisició de dades; 

iii) anàlisi de dades; iv) identificació dels metabòlits discriminants (biomarcadors); i v) 

interpretació biològica. La Figura 5.1 presenta el diagrama general del protocol de treball 

en metabolòmica que s’ha seguit en la present Tesi Doctoral. En les properes seccions 

d’aquest capítol es descriuen de forma detallada els aspectes corresponents a cadascuna 

de les fases que formen part del protocol de treball per a l’estudi del metaboloma urinari. 

Figura 5.1. Procés d’estudi del metaboloma urinari 
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5.1. Preparació de la mostra d’orina 

Degut a que en les investigacions metabolòmiques no dirigides es pretén detectar el mà-

xim nombre de metabòlits en les mostres analitzades, el procés de preparació ha de ser el 

més senzill possible a fi de conservar el seu estat biològic original (Dettmer et al. 2007). 

Les mostres d’orina que han de ser analitzades mitjançant una aproximació metabolòmica 

no dirigida utilitzant cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses (LC-MS, 

de l’anglès Liquid-Chromatography coupled to Mass Spectrometry) no requereixen de 

cap tipus de tractament especial, excepte la centrifugació i dilució amb la finalitat de pro-

tegir el sistema LC-MS (Theodoridis et al. 2012). També cal tenir en compte que durant 

el procés analític i mentre les mostres es troben en cua per a poder ser analitzades, es 

recomana que mantinguin una temperatura d’entre 0ºC i 4ºC (Gika et al. 2008). 

Considerant tots aquests aspectes, les mostres d’orina es van descongelar gradualment a 

4ºC dins de frigorífic. Posteriorment, es van centrifugar a 12.000 rpm durant 5 minuts i a 

una temperatura de 4ºC. El sobrenadant va ser diluït 1:1 amb aigua purificada (Milli-Q). 

L’aigua Milli-Q es va obtenir d’un sistema de purificació Milli-Q Gradient A10 (Milli-

pore Corporation, Bedford, Massachusetts, Estats Units d’Amèrica). Finalment, les mos-

tres es van vortexar i traslladar en plaques de 96 pouets per al seu anàlisi. 

 

 

5.2. Adquisició de dades: anàlisi HPLC-q-ToF-MS 

Degut a l’àmplia diversitat de metabòlits presents en les mostres biològiques, actualment 

no és possible detectar totes les classes de compostos amb un únic mètode analític. Per 

aquest motiu són diverses les tècniques i equips utilitzats en l’adquisició de dades en 

estudis metabolòmics no dirigits. La plataforma utilitzada en aquesta Tesi Doctoral és la 

cromatografia líquida d’alta resolució acoblada a espectrometria de masses amb analitza-

dor híbrid quadrupol-temps de vol (HPLC-q-ToF-MS, de l’anglès High-Performance Li-

quid Chromatography coupled to quadrupole Time of Flight Mass Spectrometry), pel que 

a continuació es descriuran els principis bàsics d’aquesta tècnica analítica. L’anàlisi 

HPLC-q-ToF-MS es va realitzar utilitzant un sistema Agilent HPLC sèrie 1200 RRLC 

acoblat a un sistema híbrid quadrupol temps-de-vol QSTAR Elite (AB Sciex) equipat 

amb una font d’ionització de tipus electroesprai (ESI, de l’anglès Electrospray Io-

nization). 
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La cromatografia és una tècnica de separació on els components d’una mostra se separen 

en funció de l’afinitat que aquests presenten en sistemes de dues fases, que consisteixen 

en una fase mòbil i una fase estacionària. La mostra és dissolta en la fase mòbil, la qual 

s’encarrega de transportar la mostra a través de la fase estacionària situada dins una co-

lumna, l’objectiu de la qual és retardar el pas dels components de la mostra d’acord amb 

la seva polaritat. El temps de retenció (RT, de l’anglès Retention Time) mesura el temps 

que cada compost necessita per eluir a través de la columna, el qual ajuda en la seva 

identificació. La cromatografia de fase reversa, que és el tipus utilitzat en els estudis in-

closos en aquest treball, consisteix en una fase estacionària apolar i una fase mòbil polar, 

de manera que les molècules de naturalesa polar elueixen més ràpidament en comparació 

a les de caràcter apolar, les quals són retingudes en la columna durant més temps. 

D’aquesta manera, la separació cromatogràfica proporciona un coneixement molt eficient 

sobre la polaritat de les molècules detectades (Dunn et al. 2013). La Figura 5.2 mostra 

una representació esquemàtica de la separació cromatogràfica. Posteriorment, les molè-

cules s’ionitzen i s’introdueixen en l’espectròmetre de masses, on es mesura la seva rela-

ció massa-carga (m/z) i la intensitat (recompte d’ions). 

Per a la separació cromatogràfica es van injectar 15µL de la mostra preparada utilitzant 

un auto-injector termostatitzat a 4ºC en una columna de fase reversa model Luna® C18(2) 

amb una mida de partícula de 5µm i amb unes dimensions de 50 x 2,0 mm (Phenomenex, 

Torrance; Califòrnia, Estats Units d’Amèrica). El flux de la cromatografia va ser de 600 

µL/min. La fase mòbil estava composta per: fase A) 0,1% d’àcid fòrmic (Sigma-Aldrich; 

Saint Louis, Missouri, Estats Units d’Amèrica) en aigua Milli-Q; i fase B) 0,1% d’àcid 

fòrmic en acetonitril (Sigma-Aldrich). Per a la separació es va utilitzar un gradient lineal 

amb les següents proporcions (v/v) de fase B (expressat com a temps, minuts; % fase B): 

(0, 1), (4, 20), (6, 95), (7,5, 95), (8, 1) i (12, 1).  

Figura 5.2. Representació esquemàtica del mètode de separació cromatogràfica. 

 

Font: adaptació a partir de Stanstrup 2014. 
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L’espectrometria de masses és una de les tècniques més efectives en l’anàlisi metabo-

lòmic no dirigit de mostres biològiques degut a la seva elevada sensibilitat i senzilla com-

binació amb tècniques cromatogràfiques, fet que possibilita la identificació dels compos-

tos (Theodoridis et al. 2012). Aquesta tècnica permet mesurar els ions de les molècules 

en funció de la seva relació massa-càrrega (m/z). Les principals parts d’un espectròmetre 

de masses consisteixen en: i) una font d’ionització; ii) un analitzador de masses; i iii) un 

detector (Figura 5.3). 

A mesura que els compostos de la mostra elueixen des del sistema cromatogràfic, aquests 

es van injectant a la font d’ionització, que és on les molècules s’ionitzen. En metabolò-

mica es poden emprar diverses fonts d’ionització, sent la ionització ESI la més utilitzada 

(Dettmer et al. 2007; Theodoridis et al. 2012; Dunn et al. 2013). Durant la ESI, la mostra 

dissolta en la fase mòbil forma un aerosol de partícules carregades (ionitzades) gràcies a 

la creació d’un camp elèctric i a la presència del gas nebulitzador a altes temperatures que 

va evaporant el solvent. Els analits s’ionitzen per l’addició o eliminació d’un protó (H+). 

D’aquesta manera, l’instrument pot ser operat en mode d’ionització positiu o negatiu. 

Amb l’objectiu d’obtenir la màxima cobertura possible del metaboloma es recomana uti-

litzar ambdós tipus d’ionització (Dettmer et al. 2007). 

A continuació, les partícules carregades són aspirades cap a l’entrada de l’analitzador de 

masses, el qual separa els ions en funció de la seva relació massa-carga (m/z). Els espec-

tròmetres híbrids quadrupol-temps de vol proporcionen analitzadors de masses quadrupol 

i temps-de-vol amb una cel·la de col·lisió intermediària per a la possible fragmentació. 

Un analitzador de masses quadrupol consta de quatre cilindres paral·lels disposats de tal 

manera que formen un quadrat, als quals se’ls aplica un potencial amb l’objectiu de ge-

nerar un camp electromagnètic que determina quins ions, segons la seva m/z, podran ar-

ribar al detector. Aquest analitzador pot treballar en mode d’escaneig (“full scan”), el qual 

analitza totes les m/z que es troben en un determinat interval, o bé seleccionant una m/z 

 Figura 5.3. Representació esquemàtica del mètode analític per espectrometria de masses. 

 

Font: adaptació a partir de Stanstrup 2014 i Holcapek 2014. 
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en concret (“selected ion monitoring”). En les aproximacions metabolòmiques no dirigi-

des el quadrupol opera en mode d’escaneig, mentre que la monitorització de determinades 

m/z es reserva per als experiments d’espectrometria de masses en tàndem (MS/MS, Sec-

ció 5.4.3.3). 

La cel·la de col·lisió es pot utilitzar per fragmentar les molècules, el que és avantatjós per 

l’elucidació d’estructures (més informació a la Secció 5.4.3.3). 

A continuació, les molècules arriben l’analitzador temps-de-vol. En aquest analitzador 

s’aplica una força electromagnètica uniforme a tots els ions al mateix temps, provocant 

una acceleració al seu pas. Els ions més lleugers viatgen més ràpid i arriben primer al 

detector. La m/z dels ions està relacionada amb el temps de vol, pel que es poden deter-

minar segons el temps d’arribada: els ions amb una m/z més baixa passen pel ToF més 

ràpidament i, per tant, són aquells que arriben primer al detector. 

Finalment, el detector proporciona informació sobre el flux o abundància dels ions que 

surten de l’analitzador de masses. 

En els estudis inclosos en aquest treball, l’adquisició de masses es va dur a terme utilitzant 

tant la ionització positiva com la ionització negativa en el mode “full scan” que va ana-

litzar un rang de m/z entre 70 i 700. Els paràmetres de l’esprai van ser: IS ± 4000 V, DP 

80 V, FP ± 380 V, DP2 ± 10 V, IRD 6, IRW 5, TEM 400ºC amb N2 com a gas cortina 

(50 L/min) i nebulitzador (60 L/min). L’equip es va calibrar amb reserpina per al mode 

positiu (ions m/z 195.0651 i m/z 609.2812) (1 pmol/μL) i àcid taurocòlic per al mode 

negatiu (ions m/z 79.9568 i m/z 514.2844) (1 pmol/μL). 

 

5.2.1. Control de qualitat per a la monitorització d’experiments metabo-

lòmics no dirigits 

Amb l’objectiu d’avaluar la qualitat de les dades durant la seva adquisició es van analitzar 

les mostres de control de qualitat (QC, de l’anglès Quality Control) al llarg del procés 

analític. Es van injectar mostres QC cada 20 mostres, aproximadament, per controlar que 

la variació analítica fos mínima, per proporcionar una mesura sobre l’estabilitat i el fun-

cionament del sistema, i per avaluar la qualitat i reproductibilitat de les dades adquirides. 

Es van utilitzar 4 tipus diferents de QC i es van injectar 4 conjunts de cadascun d’aquests 

QC en cadascuna de les plaques. Els QC varen ser els següents:  
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 QC1: mostres d’aigua Milli-Q;  

 QC2: solució aquosa d’una mescla de compostos fenòlics (5 ng/µL) que va cons-

tar d’àcid gàl·lic, àcid siríngic, procianidina B2, (-)-epicatequina (tots de Sigma-

Aldrich), àcid 4-hidroxihipúric (PhytoLab, GmbH & Co.; Alemanya), i naringe-

nina (Extrasynthèse; Genay, França);  

 QC3: solució aquosa d’una mescla de metabòlits urinaris endògens (5 ng/µL) que 

va constar de 1-metil-L-histidina, L-citrul·lina, 2’-deoxiadenosina, L-fenilala-

nina, 2’-deoxiguanosina, L-triptòfan, i àcid glicoquenodeoxicòlic (tots de Sigma-

Aldrich); i  

 QC4: re-injecció de mostres d’orina en posicions oposades al llarg de la seqüència 

d’anàlisis de la corresponent placa.  

Al mateix temps, i per evitar biaixos produïts per a una possible deriva analítica, les pla-

ques van ser equilibrades per a que representessin tota la variabilitat de les mostres a 

analitzar. És a dir, les mostres de cada placa presentaven unes característiques similars 

[per exemple, en cada placa hi havia pràcticament el mateix nombre d’homes (i dones)]. 

A més a més, l’ordre d’injecció va ser aleatoritzat per evitar que se solapessin els efectes, 

és a dir, no es van injectar primer totes les mostres corresponents a una classe (per exem-

ple, homes) i després les corresponents a l’altra (per exemple, dones), ja que no hi hauria 

manera de saber si un metabòlit que fos significatiu per a un grup seria degut a caracte-

rístiques intrínseques de la pròpia classe o perquè hagués pogut succeir algun problema 

que únicament hagués afectat a un conjunt de mostres. 

Els isòtops fenilalanina 15N i àcid indol-3-acètic-2,2-d2 es van addicionar a les mostres 

del subconjunt 2 (S2) per a la valoració de la seva idoneïtat. 

 

 

5.3. Anàlisi de dades 

Els anàlisis metabolòmics produeixen una gran quantitat de dades caracteritzades per ma-

trius que contenen un nombre de variables molt més elevat que de mostres. El processa-

ment matemàtic d’aquestes dades es pot dividir en tres etapes principals: i) processament 

de dades; ii) transformació de dades; i iii) anàlisis estadístics. En les següents seccions 

s’especifiquen els detalls de cadascuna d’aquestes etapes. 
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5.3.1. Processament de dades 

El processament de les dades obtingudes per LC-MS engloba les transformacions realit-

zades en les dades “brutes” o “crues” abans de procedir a l’anàlisi estadístic. A causa de 

la seva naturalesa tridimensional (temps de retenció, valor m/z i intensitat dels ions), 

l’anàlisi estadístic no es pot realitzar directament i, per tant, el processament és un pas 

essencial per obtenir una matriu de dades bidimensional, que serà la utilitzada en els 

posteriors anàlisis estadístics. La matriu bidimensional consta de parells de RT-m/z que 

junts defineixen un marcador (“mass feature” o “feature”) detectat en una dimensió, i les 

mostres en l’altra. Per a cada marcador i mostra es calcula la intensitat de l’ió, represen-

tada per la integració de l’àrea del corresponent pic. Per això, durant aquesta etapa se sol 

procedir a través del filtrat, detecció de pics en les mostres i alineament de pics entre les 

diferents mostres (Figura 5.4).  

Figura 5.4. Estructura tridimensional de les dades LC-MS “brutes” (esquerra) i estruc-

tura bidimensional (dreta) de la base de dades després del processament de dades. 

 

Font: adaptació a partir de Stanstrup 2014. 

Els mètodes de filtració processen la senyal mesurada amb l’objectiu d’eliminar el soroll 

de base a partir d’establir un determinat llindar (“threshold”).  

El propòsit de la detecció de pics és identificar tots els pics cromatogràfics, els quals es 

defineixen per al seu RT i el seu valor de m/z. Les àrees sota d’aquests pics s’integren i 

es consideren que són proporcionals a la concentració de l’analit. Cadascun del parell RT-

m/z obtingut és el que es coneix com a marcador (o “feature”), els quals es poden consi-

derar com les variables que defineixen cada mostra. La detecció de pics és realitzada per 

cada mostra per separat. Per això, en el següent pas (alineament de pics) cal aparellar tots 

els marcadors del mateix ió que apareixen en les diferents mostres. 



128 Metodologia 
 

Per a la filtració, detecció i alineament d’ions es va utilitzar el software MarkerView 1.2.1 

(AB Sciex; Toronto, Canadà). Els paràmetres aplicats en cada estudi van ser optimitzats 

tenint en compte les mostres incloses en cadascun d’ells. Per tant, aquests valors estan 

especificats en la secció de material i mètodes de cada publicació. Mitjançant aquest pro-

cés es va obtenir una taula d’ions que contenia la massa exacta, el temps de retenció i la 

intensitat en les mostres analitzades per a cadascun dels ions. Posteriorment, aquesta taula 

va ser objecte dels successius anàlisis estadístics. 

 

5.3.2. Tractament de dades 

Abans de procedir al tractament estadístic cal tractar les dades obtingudes en l’etapa an-

terior d’una manera apropiada. Les dades obtingudes a partir d’una aproximació metabo-

lòmica no dirigida poden presentar diferents fonts de variació a banda de la variació bio-

lògica que es vol estudiar. Aquestes variacions es poden deure a: i) diferències en l’ordre 

de magnitud entre les intensitats dels ions detectats (els metabòlits que estan a concentra-

cions més elevades no necessàriament han de ser més importants que aquells que es tro-

ben en unes concentracions més baixes); ii) diferències en les magnituds dels canvis en 

les concentracions dels metabòlits (els metabòlits que formen part del metabolisme pri-

mari solen mantenir-se a unes concentracions més constants que aquells que formen part 

de les rutes metabòliques del metabolisme secundari); iii) variació biològica no induïda 

(sota condicions experimentals idèntiques alguns metabòlits mostren grans fluctuacions 

en les seves concentracions); iv) variacions tècniques degudes a la preparació de les mos-

tres o a errors analítics; i v) l’heteroscedasticitat, és a dir, quan la variació de les senyals 

no és constant en totes les mostres (van den Berg et al. 2006). Per tant, l’objectiu del 

tractament de les dades és focalitzar els posteriors anàlisis estadístics en la informació 

biològicament rellevant minimitzant al màxim les altres fonts de variació, a més de pro-

curar obtenir una distribució de les dades més adaptada a la corba de normalitat. 

Els procediments que s’engloben dins l’etapa de tractament de dades són la transforma-

ció, el centrat i l’escalat. L’objectiu de la transformació és corregir l’heteroscedasticitat 

de les dades i incrementar la simetria de la seva distribució, sent la transformació logarít-

mica la més utilitzada. El centrat converteix totes les fluctuacions de les magnituds dels 

ions al voltant de zero, enlloc de que ho facin al voltant de la seva mitjana. Finalment, els 

mètodes d’escalat divideixen cada variable (marcador) per un factor (el factor d’escalat), 

el qual serà diferent per a cadascuna d’elles (van den Berg et al. 2006). D’aquesta manera, 
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l’escalat de les dades permet proporcionar la mateixa importància (pes) a tots els marca-

dors, independentment de la seva abundància. El mètode d’escalat per Pareto, que és un 

dels més comunament emprats en metabolòmica (Trygg et al. 2007), utilitza l’arrel qua-

drada de la desviació estàndard com a factor d’escalat (van den Berg et al. 2006).  

 

5.3.3. Anàlisis estadístics 

Com s’ha comentat anteriorment, les dades obtingudes mitjançant anàlisis metabolòmics 

típicament contenen milers d’ions (marcadors) sobre centenars de metabòlits per a cada 

mostra. La multidimensionalitat d’aquest tipus de dades és difícil de comprendre i visua-

litzar amb els mètodes estadístics tradicionals, pel que habitualment s’utilitzen anàlisis 

multivariants per extreure la informació més rellevant, ja que tenen capacitat de descom-

pondre dades complexes en estructures més simples i potencialment interpretables (Trygg 

et al. 2007). També cal tenir en compte que la informació rellevant que rau en el metabo-

loma habitualment es troba en un conjunt de metabòlits, ja sigui de manera aïllada en les 

magnituds de cadascun d’ells o bé en la relació que hi ha entre els mateixos. Per aquest 

motiu es poden dur a terme anàlisis uni- o multivariants. Mentre les aproximacions mul-

tivariants es focalitzen en les relacions complementàries que hi ha entre els metabòlits, 

els anàlisis univariants es focalitzen en les diferències en les magnituds que hi ha en ca-

dascun dels metabòlits independentment (Saccenti et al. 2014). A continuació es fa una 

breu introducció dels principis bàsics dels diferents mètodes estadístics aplicats en la pre-

sent Tesi Doctoral. 

 

5.3.3.1. Anàlisis multivariants  

Els anàlisis multivariants s’utilitzen per obtenir la informació rellevant sobre les diferents 

categories o classes de mostres basada en la diferència present en les senyals dels meta-

bòlits, així com en les correlacions que hi ha entre ells (Saccenti et al. 2014). Aquest tipus 

d’anàlisi s’utilitza habitualment en metabolòmica ja que, a diferència de les aproxima-

cions univariants, pot gestionar un gran nombre de variables i no requereix que les varia-

bles siguin independents. A més a més, cal tenir en compte que molts dels marcadors 

detectats a partir dels anàlisis metabolòmics basats en LC-MS sovint estan molt correla-

cionats entre ells degut a la fragmentació i a la formació d’adductes durant l’anàlisi ex-
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perimental, així com les associacions biològiques a causa de la detecció de diversos com-

postos que poden formar part de les mateixes rutes metabòliques (Wold et al. 2001). Ad-

dicionalment, l’aproximació multivariant permet explorar els patrons biològics, els quals 

poden incloure marcadors que podrien no ser significatius en un anàlisis estadístic univa-

riant (Saccenti et al. 2014). 

En els treballs inclosos en aquesta Tesi Doctoral es van realitzar dos tipus d’anàlisis mul-

tivariants. Per una banda, es van utilitzar tècniques no supervisades (no tenen en compte 

la variabilitat experimental) i, per una altra, tècniques supervisades (utilitzen el coneixe-

ment sobre les classes a les que pertanyen les mostres) (Rezzi et al. 2007; Trygg et al. 

2007). Els mètodes no supervisats no requereixen cap coneixement previ dels grups o 

classes a les que les dades pertanyen i es poden utilitzar per resumir i trobar els marcadors 

clau de les dades i el descobriment de classes. En canvi, els mètodes supervisats solen ser 

més potents en la cerca de quins són els marcadors que difereixen més entre les classes i 

permeten validar la separació entre classes numèricament. Tots els anàlisis multivariants 

es van realitzar amb el software SIMCA-P (versió 13.0; Umetrics; Umeå, Suècia). 

 

Anàlisis de components principals (PCA) 

L’anàlisi de components principals (PCA, de l’anglès Principal Component Analysis) és 

una tècnica no supervisada que té com a objectiu reduir la gran dimensionalitat de les 

dades mitjançant la realització de combinacions lineals de les variables originals que estan 

correlacionades entre si en un conjunt de variables més petit no correlacionades entre si. 

D’aquesta manera, proporciona una visió general de totes les mostres analitzades. Les 

noves combinacions lineals de les variables originals són anomenades components prin-

cipals (PC). Els PC s’ordenen d’acord amb la variància explicada (expressada com a per-

centatge respecte la variabilitat total). Per tant, el primer PC (PC1) explica la màxima 

variància observada (Trygg et al. 2007).  

Les dades es visualitzen en gràfics de dispersió anomenats “score plot” i “loading plot”, 

on cada punt del “score plot” representa una mostra i cada punt en el “loading plot” re-

presenta un marcador (és a dir, una variable identificada per la parella m/z-RT). D’aquesta 

manera, la variació sistemàtica és capturada en el gràfic, el qual mostra ràpidament quines 

mostres del conjunt de dades són similars o diferents unes amb les altres. Els “score plots” 

proporcionen una visualització de les dades que sovint mostra tendències d’agrupaments 
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entre les mostres similars, separacions de les diferents classes de mostres, o presència de 

mostres “outliers” (atípiques). Una característica important és que les direccions en el 

“loading plot” corresponen a direccions en el “score plot” identificant, per exemple, qui-

nes variables són les responsables de l’agrupació o de la separació dels diferents grups de 

mostres (Trygg et al. 2007). La Figura 5.5 mostra com a exemple el resultat d’un anàlisis 

per PCA. 

Figura 5.5. Exemple de PCA per l’avaluació dels QCs, així com de mostres “outliers”. 

 

(A) “Score plot” de mostres corresponents a QC de diferents classes (cada color mostra una classe); (B) 

“Loading plot” corresponent a la figura A (el color dels cercles en línia discontinua mostra els ions 

característics de cada classe); (C) “Score plot” de mostres d’orina, on els colors mostren les plaques 

d’injecció durant l’anàlisi, el negre correspon a les mostres analitzades per duplicat (els cercles agrupen 

les injeccions que corresponen a la mateixa mostra), mentre que el cercle de línia discontínua indica les 

mostres “outliers”. 

Els PCA es van utilitzar amb finalitats exploratòries: per estudiar les possibles diferències 

entre les mostres de QC d’una mateixa classe; per detectar possibles mostres que es com-

portessin com “outliers”, és a dir, aquelles mostres que diferien de la majoria; així com 

per observar si hi havia variacions relacionades amb les derives analítiques (en el cas que 

les mostres se situessin en el “score plot” tenint en compte l’ordre en què es van injectar). 

 

Anàlisis discriminant per mínims quadrats parcials (PLS-DA) 

L’anàlisis discriminant per mínims quadrats parcials (PLS-DA, de l’anglès Partial Least 

Square Discriminant Analysis) és un anàlisis àmpliament utilitzat que intenta maximitzar 

la separació de les observacions (mostres biològiques) pertanyents a les diferents classes 

que prèviament han estat definides (per exemple, dieta). Això permet establir un model 

que pot predir la classe (variable Y) a partir dels marcadors mesurats en l’anàlisi LC-MS 

(variables X). D’aquesta manera, es poden descobrir quins marcadors són els que millor 

prediuen el vector classe (Trygg et al. 2007). El percentatge de variació explicada per al 
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model s’indica a través del valor R2, el qual té un rang que varia entre 0 i 1. Per tant, 

valors propers a 1 indiquen que el model és capaç de classificar les mostres correctament 

en les classes definides. 

De la mateixa manera que en el PCA, els resultats es visualitzen en gràfics de dispersió 

anomenats “score plot” i “loading plot”, els quals presenten les mateixes característiques 

anteriorment especificades. 

 

Anàlisi discriminant per mínims quadrats parcials ortogonal (OPLS-DA) 

L’anàlisi discriminant per mínims quadrats parcials ortogonal (OPLS-DA, de l’anglès 

Orthogonal Partial Least Square Discriminant Analysis) és una variant del PLS-DA que 

separa la variació sistemàtica de les variables X en dues parts, una que està linealment 

correlacionada amb la variable Y i l’altra que és ortogonal a Y, és a dir, que conté la 

variació sistemàtica en X no relacionada amb la separació de les classes. Aquesta separa-

ció de la variació en components predictius i ortogonals facilita la interpretació del model, 

ja que la variació entre classes es pot interpretar a partir del component predictiu, mentre 

que la variació dins de les classes es pot interpretar a partir dels components ortogonals 

(Wiklund et al. 2008). 

 

Correcció ortogonal de les senyals (OSC) 

Els models PLS-DA es veuen negativament afectats per la variació sistemàtica present en 

la matriu X que no està relacionada amb la variable Y. Aquest fet pot comportar alguns 

errors en la interpretació i tenir importants implicacions en la selecció dels marcadors 

discriminants (Trygg et al. 2007). Considerant que en els estudis desenvolupats amb mos-

tres d’humans en condicions de vida lliure la majoria de les vegades existeixen moltes 

fonts de variació diferents a la que s’està estudiant, sol ser necessari aplicar filtres multi-

variants de pre-processament de les dades abans de procedir amb el PLS-DA (Trygg et 

al. 2007; Pujos-Guillot et al. 2013). El filtre utilitzat en els estudis recollits en aquest 

treball és el que es centra en la correcció ortogonal de les senyals (OSC, de l’anglès Or-

thogonal Signal Correction), la qual elimina la informació de les senyals (X) que no està 

relacionada amb les classes (Y) (Trygg et al. 2007). 
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Estratègies de validació de models 

Quan es fan anàlisis de PLS-DA cal avaluar la consistència del model per assegurar que 

aquest no està sobreajustat (“overfitted”), ja que, degut a l’elevat nombre de marcadors 

detectats durant l’anàlisi LC-MS en comparació al nombre de mostres analitzades, la clas-

sificació PLS-DA en alguns casos pot ser deguda a l’atzar. Per tant, el concepte de sobre-

ajust significa que tot i que el model PLS-DA pugui classificar correctament les mostres, 

futures mostres que es vulguin classificar segons el model dissenyat no seran assignades 

a la classe correcta. Les principals estratègies de validació de models de PLS-DA són les 

de validació creuada i les de permutació (Westerhuis et al. 2008).  

Per a dur a terme la validació creuada, la matriu de dades es divideix en un grup d’entre-

nament i un grup de validació. Mitjançant el grup d’entrenament es crea el model, mentre 

que l’altre grup serveix per validar-lo. Aquest procediment es repeteix diverses vegades 

de manera que totes les mostres hagin format part del grup de validació en una única 

ocasió, pel que llavors es considera que l’error de predicció calculat (Q2) serà representa-

tiu per a noves mostres. Així doncs, el valor Q2 indica com de bé es pot predir una classe 

a partir de noves dades. El valor de Q2 va des de 0 fins a 1, sent 0 un indicatiu de que el 

model no té capacitat predictiva, mentre que com més pròxim sigui aquest valor de 1 

millor serà la capacitat del model per predir a quina classe correspon una mostra nova 

(Westerhuis et al. 2008).  

Les proves de permutació avaluen si la classificació de les mostres en les classes és sig-

nificativament millor que qualsevol altra classificació deguda a l’atzar de les mateixes 

mostres en classes arbitràries (Westerhuis 

et al. 2008). D’aquesta manera, durant la 

prova de permutació (que s’efectua de ma-

nera repetida durant un determinat nombre 

de vegades) es pot calcular un nou model 

degut a una classificació aleatòria, mitjan-

çant el qual s’obté un nou valor de R2 i de 

Q2, els quals podran ser comparats amb els 

del model PLS-DA real que s’està avalu-

ant. Els resultats de les proves de permuta-

ció es mostren en un gràfic, a la dreta del 

qual s’hi situen els valors R2 i Q2 del model 

Figura 5.6. Exemple del gràfic obtingut 

després de dur a terme 200 proves de per-

mutació. 
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original, mentre que a l’esquerra i en el eix de les ordenades es poden veure aquests ma-

teixos valors per a cadascuna de les permutacions realitzades. En el eix de les abscisses 

s’hi indiquen les correlacions entre els valors originals i els valors calculats a partir de les 

permutacions. En la Figura 5.6 es mostra un exemple dels resultats d’una prova de per-

mutació. 

En els estudis inclosos en aquesta Tesi Doctoral es van realitzar proves de permutació (n 

= 200) i de validació creuada de 7 iteracions. D’aquesta manera, el conjunt de les mostres 

es va dividir en 7 subconjunts, un dels quals es va considerar com a grup de validació i la 

resta com a grup d’entrenament, repetint aquest procés fins a 7 vegades, on en cadascuna 

d’elles es va utilitzar un subconjunt de mostres diferent com a grup de validació. 

 

Selecció de les variables discriminants 

En una aproximació metabolòmica exploratòria l’objectiu habitualment és identificar i 

seleccionar les variables rellevants a partir dels models multivariants. Especialment s’uti-

litzen mètodes supervisats, on el coneixement a priori sobre la classe a la que cada mostra 

pertany és utilitzat per seleccionar les variables que són considerablement diferents entre 

els dos grups de mostres i que poden ser nous biomarcadors candidats un cop s’hagin 

identificat. 

Una forma de seleccionar les variables discriminants entre les dues classes avaluades és 

mitjançant la importància de la variable en la projecció (VIP, de l’anglès Variable Impor-

tance for Projection). Els valors VIP són una mesura de la contribució que cada variable 

té en el model PLS-DA. Per tant, com més gran sigui aquest valor, més rellevant és la 

variable en el model. En la majoria d’estudis metabolòmics un valor VIP ≥ 1 es considera 

apropiat per a la selecció de les variables discriminants (Bryan et al. 2008). No obstant, 

per als estudis inclosos en aquest treball es va utilitzar un punt de tall de VIP ≥ 1,5 amb 

l’objectiu de ser més restrictius a l’hora de seleccionar els marcadors i reduir les possibi-

litats d’obtenir falsos positius. 

També es poden utilitzar les gràfiques “S-plot” i “SUS-plot” per a la selecció de les vari-

ables que més contribueixen a la separació de les classes (Wiklund et al. 2008; Eriksson 

et al. 2013). Els “S-plot” (Figura 5.7a) combinen gràficament el pes (p) que cada marca-

dor presenta dins del model i la correlació entre la variable X i el valor p [p(corr)]. Habi-

tualment aquests gràfics presenten forma de S. D’aquí prové el seu nom. El p(corr) pren 



Capítol 05. Anàlisi metabolòmic no dirigit per HPLC-q-ToF-MS 135 

 

valors entre -1 i +1, considerant valors de |p(corr)| ≥ 0,5 com a punt de tall per a la selecció 

de les variables més discriminants. El “SUS-plot” (acrònim de l’anglès Shared and Uni-

que Structures) és una extensió del “S-plot” utilitzada quan dues classes diferents es com-

paren contra una mateixa classe de referència mitjançant la creació de dos models. El 

“SUS-plot” (Figura 5.7b) és un diagrama de dispersió del vector p(corr) provinent de 

cadascun dels dos models diferents. Si els dos models presenten perfils similars, les vari-

ables X se situaran en la diagonal que va des del vèrtex inferior-esquerre fins al vèrtex 

superior-dret. Aquestes variables representen l’estructura compartida amb una mateixa 

direcció entre els dos models que s’estan comparant. D’altra banda, les variables X que 

se situïn en l’altra diagonal representen l’estructura compartida entre els dos models, però 

Figura 5.7. Exemple de “S-plot” i “SUS-plot” per a la selecció de les variables 

discriminants. 

 

 

(A) “S-plot” on hi ha encerclat els ions discriminants segons el valor de p(corr); (B) “SUS-plot” on 

s’indiquen els diferents tipus de localitzacions que poden presentar els ions pertanyents als dos models 

que s’estan comparant. 
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amb direccions oposades. Finalment, aquelles variables X que no se situïn en cap d’aques-

tes dues diagonals (és a dir, en el centre de la banda esquerra, per exemple) representen 

l’estructura única de cadascun dels models que s’estan comparant. 

 

5.3.3.2. Anàlisis univariants 

Amb l’objectiu de comparar les magnituds mesurades dels ions discriminants es va uti-

litzar el test estadístic de Kolmogorov-Smirnov per a testar la seva distribució. Per a les 

variables que seguien una distribució normal es va utilitzar la prova de la t de Student o 

l’anàlisi de la variància (ANOVA, de l’anglès, analysis of variance) d’un factor; mentre 

que per a les variables que no seguien una distribució adaptada a la corba de la normalitat 

se’ls va aplicar el Test de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis. Aquests anàlisis es realitzar 

mitjançant el programa informàtic R 3.0.3 (R Core Team 2014).  

 

5.3.3.3. Models de predicció: regressió logística per passos 

L’anàlisi de regressió es focalitza en l’estudi de les relacions que hi ha entre una variable 

depenent, i una o més variables independents (també anomenades variables predictores). 

Aquest concepte s’expressa mitjançant la següent equació:  

y = α + β1x1 + β2x2 + ... + βkxk + ε, 

on “y” és la variable depenent i “x” és la independent, “α” és l’ordenada a l’origen, “β” 

la pendent de la corresponent variable “x”, i “ε” és el residual. Quan la variable depenent 

és dicotòmica s’utilitza la regressió logística (Martínez-González 2006). 

En el moment de crear el model de predicció mitjançant una regressió, habitualment l’in-

dividu que està duent a terme l’anàlisi estadístic és qui decideix quines són les variables 

independents més rellevants que cal introduir en el model en base als coneixements que 

té sobre la qüestió que està intentant resoldre amb aquest mètode estadístic. No obstant, 

també és possible utilitzar altres procediments estadístics per decidir quines variables són 

les que permeten obtenir el millor model de predicció utilitzant el mínim nombre possible 

de variables. Un d’aquests procediments és el mètode de selecció de variables per passos 

(“stepwise”), el qual selecciona les variables que formaran part del model una a una 

d’acord amb els seus valors de significació estadística i de correlació amb la variable 

depenent. En primer lloc entra la “millor” variable independent, després entra la millor 
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de les restants, i així successivament fins que ja no quedin variables que compleixin els 

criteris de selecció. Durant aquest procés es permet que una variable pugui formar part 

del model si el seu valor de significació estadística és <0,05, mentre que si en algun dels 

passos aquest valor per alguna de les variables del model és superior a aquest punt de tall, 

aquesta és eliminada del model (Pardo i Ruiz 2001). 

Aquests tipus d’anàlisis es van realitzar amb l’objectiu de dissenyar models de predicció 

del consum dels aliments estudiats en cada cas utilitzant com a variables predictores els 

biomarcadors seleccionats mitjançant els anàlisis multivariants. En aquest cas, el software 

utilitzat va ser IBM SPSS Statistics, versió 20 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, Estats Units 

d’Amèrica). 

 

5.3.3.4. Corbes ROC 

Les corbes de rendiment diagnòstic (ROC, de l’anglès Receiver Operating Characteris-

tic) han estat àmpliament utilitzades en el camp de la biomedicina per a l’avaluació de la 

capacitat dels biomarcadors per distingir entre els individus sans i malalts (per exemple, 

els nivells de glucosa en sang per al diagnòstic de diabetis). En els estudis recollits en 

aquest treball s’han utilitzat aquestes corbes per determinar la capacitat predictiva dels 

models de predicció dissenyats mitjançant els anàlisis de regressió logística per passos.  

La capacitat d’un biomarcador per distingir entre dues classes s’avalua mitjançant la seva 

exactitud, la qual se sol avaluar a través dels paràmetres de sensibilitat i d’especificitat. 

Considerant les aplicacions realitzades 

en la present Tesi Doctoral, la sensibili-

tat és la proporció d’individus veritable-

ment consumidors que el biomarcador 

detecta com a consumidors, mentre que 

l’especificitat és la proporció d’indivi-

dus veritablement no consumidors que el 

biomarcador detecta com a no consumi-

dors. Existeix una sensibilitat i una espe-

cificitat concretes per a cada possible 

punt de tall del biomarcador. D’aquesta 

manera, i amb l’objectiu d’obtenir una 

Figura 5.8. Exemple de corbes ROC amb di-

ferent capacitat predictiva. 
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visió global de l’exactitud del biomarcador per a tots els punts de tall possibles, es cons-

trueix la corba ROC (Figura 5.8). En l’eix de les abscisses s’hi indica el valor resultant 

del càlcul 1-especificitat (el que dóna una idea dels falsos positius), mentre que en l’eix 

de les ordenades s’hi indica la sensibilitat (la proporció de positius reals). Així, la corba 

ROC es construeix considerant diferents punts de tall que corresponen a les diferents pa-

relles de valors 1-especificitat i sensibilitat. 

Quan es vol comparar la capacitat predictiva de diferents biomarcadors se solen utilitzar 

els seus valors d’àrea sota la corba (AUC, de l’anglès Area Under de Curve). Aquests 

valors poden oscil·lar entre 0,5 i 1, on 1 representa un valor diagnòstic perfecte i 0,5 

indica que el biomarcador té una capacitat diagnòstica equivalent a l’atzar. D’aquesta 

manera, s’han establert els següents rangs de AUC per a la valoració de la capacitat pre-

dictiva dels biomarcadors: 0,9-1,0 = excel·lent; 0,8-0,9 = bo; 0,7-0,8 = regular; 0,6-0,7 = 

dolent; i 0,5-0,6 = erroni (Xia et al. 2013). 

El punt de tall òptim de les corbes ROC a partir del qual els individus seran assignats a 

una classe o a l’altra es pot obtenir considerant la distància mínima de la corba respecte 

l’angle superior esquerre. La distància de cadascun dels punts de la corba es pot calcular 

mitjançant la següent equació: 

d = arrel quadrada [(1 – Sn)2 + (1 – Sp)2], 

on “Sn” fa referència a la sensibilitat i “Sp” a l’especificitat. D’aquesta manera, el punt 

de la corba amb el valor “d” més petit serà el seleccionat per definir el punt de tall. 

 

 

5.4. Identificació dels marcadors 

Els metabòlits detectats per LC-MS es caracteritzen per un temps de retenció, una relació 

massa-càrrega (m/z) i, en alguns casos, per un patró de fragmentació. La identificació 

dels metabòlits es basa en procediments que utilitzen comparacions d’aquestes caracte-

rístiques amb els corresponents estàndards (si estan disponibles) inclosos tant en llibreries 

d’espectrometria de masses públiques (disponibles a internet) com pròpies del grup de 

recerca. Per a la determinació de l’estructura dels metabòlits també es poden incloure 

experiments de MS/MS, els quals incrementen la informació del patró de fragmentació 

dels metabòlits (Dunn et al. 2013). 
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5.4.1. Caracterització de metabòlits 

Per a la identificació dels marcadors, en primer lloc cal esbrinar quins s’originen a partir 

de la mateixa molècula. Per això, cal entendre la relació que hi ha entre ells, és a dir, quin 

és l’ió molecular, quins són fragments, quins adductes i quins isòtops. En primer lloc cal 

tenir en compte que els marcadors procedents de la mateixa molècula tindran el mateix 

RT, ja que la fragmentació i producció dels ions té lloc després de la cromatografia. Per 

tant, en un inici es podrien agrupar els marcadors senzillament per aquells que presenten 

el mateix RT (Dunn et al. 2013). No obstant, hi ha molts compostos no relacionats entre 

si que co-elueixen. Per separar aquells marcadors que co-elueixen, però que no estan re-

lacionats entre si s’utilitza l’anàlisi de correlació entre ells. D’aquesta manera, per a la 

caracterització dels metabòlits es va aplicar un protocol basat en l’anàlisi de clústers je-

ràrquics (HCA, de l’anglès Hierarchical Cluster Analysis) utilitzant el coeficient de Pe-

arson (Tikunov et al. 2005). 

 

5.4.1.1. Anàlisi de clústers jeràrquics (HCA) 

La clusterització (o anàlisi de conglomerats) organitza les dades de tal manera que els 

objectes (els marcadors en el nostre cas) que presenten elevades correlacions entre ells 

s’agrupen en un mateix clúster. Per tant, es considera que aquelles agrupacions d’ions que 

presenten el mateix RT formen part del mateix metabòlit (Dunn et al. 2013). El resultat 

de la clusterització es presenta en un dendrograma com el que es mostra en la Figura 5.9. 

Figura 5.9. Exemple d’anàlisi de clústers jeràrquics per a la clusterització dels ions 

pertanyents a una mateixa molècula. 
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Per al HCA es va utilitzar el software PermutMatrix 1.9.3 (http://www.lirmm.fr/~ca-

raux/PermutMatrix/), el qual permet realitzar anàlisis de clústers jeràrquics de dos factors, 

és a dir, HCA aplicats simultàniament a les mostres i als marcadors. Les distàncies entre 

les variables (mostres o marcadors) es van mesurar utilitzant la correlació de Pearson i el 

mètode de Ward. 

 

5.4.2. Anotació dels ions 

En l’etapa d’anotació dels ions s’estableix si cada marcador es tracta de l’ió molecular, 

un isòtop del mateix, un fragment o un adducte. Aquesta etapa es desenvolupa a partir 

dels resultats obtinguts després de la clusterització descrita anteriorment. Una vegada els 

marcadors han estat agrupats en clústers (en aquest cas també anomenats espectres), es 

pot establir la relació existent entre ells. Aquestes anotacions es fan a partir de les dife-

rències en els valors m/z que hi ha entre els marcadors que pertanyen a un mateix clúster. 

Posteriorment, es procedeix a l’anotació de les diferències calculades considerant les di-

ferències de m/z típiques en espectrometria de masses (http://fiehnlab.ucdavis.edu/staff/ 

kind/Metabolomics/MS-Adduct-Calculator) a partir d’una llista coneguda d’adductes 

(com de Na+ o K+) i pèrdues neutrals (com de H2O, CO2 o NH3) (Levsen et al. 2007), així 

com la pèrdua neutra dels conjugats de fase II o la diferència entre isòtops. Aquestes 

anotacions s’assignen quan la diferència entre els valors m/z coincideix amb les diferèn-

cies que formen part del llistat conegut (Dunn et al. 2013). 

D’aquesta manera s’aconsegueix una important reducció del nombre de marcadors a con-

siderar per a la identificació. A més, l’anotació també pot donar informació molt directa 

sobre l’estructura del compost. Aquest és el cas de fragments molt específics com ara la 

pèrdua de la fracció glucurònid o sulfat. Així, és possible utilitzar els clústers de marca-

dors com a espectres pseudo-MS/MS que podran ser utilitzats amb finalitats d’identifica-

ció. 
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5.4.3. Identificació de metabòlits 

Finalment, es procedeix a la identificació principalment tenint en compte els valors m/z 

dels marcadors que són considerats com l’ió molecular. No obstant, un mateix valor m/z 

pot correspondre a diversos metabòlits diferents. Per això, durant aquest procés també 

s’utilitza la informació procedent de la fragmentació en la font d’ionització, el RT, els 

experiments de MS/MS, i/o la comparació amb patrons (en el cas que estiguessin dispo-

nibles) o amb eines computacionals “in silico” (Dunn et al. 2013). 

 

5.4.3.1. Bases de dades 

Per a la identificació dels metabòlits es van consultar les bases de dades Metaboloma 

Humà (HMDB, de l’anglès Human Metabolome Database; http://www.hmdb.ca/), Phe-

nol-Explorer (http://www.phenol-explorer.eu/), Metlin (http://metlin.scripps.edu/), 

MassBank (http://www.massbank.jp/), Lipidmaps (http://www.lipidmaps.org/) i Enciclo-

pedia “Kyoto” de Gens i Genoma (KEGG, de l’anglès Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes; http://www.kegg.jp/). 

HMDB proporciona la base de dades més completa del metaboloma humà (té més de 

40.000 entrades de metabòlits), la qual conté informació detallada sobre metabòlits de 

baix pes molecular: compostos endògens, exògens/xenobiòtics, derivats de la microbiota 

o de biotransformacions en l’organisme (Wishart et al. 2007; Wishart et al. 2009; Wishart 

et al. 2013). 

Phenol-Explorer és una base de dades sobre el contingut de polifenols dels aliments, així 

com dels respectius metabòlits detectats en diversos fluids biològics després del consum 

d’aliments rics en polifenols (Neveu et al. 2010; Rothwell et al. 2012; Rothwell et al. 

2013). 

Les bases de dades Metlin (Smith et al. 2005; Tautenhahn et al. 2012; Zhu et al. 2013) i 

MassBank (Horai et al. 2010) recullen informació de metabòlits, incloent les correspo-

nents dades d’experiments MS/MS. 

Lipidmaps conté una extensa base de dades (LMSD) sobre l’estructura i principals carac-

terístiques dels lípids biològicament més rellevants (Sud et al. 2007). 

Finalment, KEGG es tracta d’una base de dades que recull informació sobre nombroses 

rutes metabòliques i compostos que interactuen amb aquestes vies (Kanehisa et al. 2012). 
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Addicionalment, la tasca d’identificació va ser millorada amb la creació d’una base de 

dades pròpia obtinguda analíticament pel nostre grup d’investigació i altres metabòlits 

que han estat recopilats de la bibliografia especialitzada, tant del metabolisme de fitoquí-

mics com de metabòlits relacionats amb la patologia cardiovascular (incloent aquells re-

lacionats amb l’obesitat, diabetis, tabaquisme, hipertensió, arteriosclerosis, etc.) i malal-

ties relacionades amb l’edat (incloent la neurodegenerativa, osteoporosi, etc.). La bús-

queda en aquestes bases de dades es va fer utilitzant un script de R (Fernandez-Albert et 

al. 2014). 

 

5.4.3.2. Temps de retenció 

Una altra característica important dels compostos que es pot utilitzar durant el procés 

d’identificació és el temps de retenció. No obstant, cal tenir en compte que el RT és es-

pecífic del tipus de columna i del mètode cromatogràfic i, per tant, sol diferir entre els 

resultats aportats entre diferents grups d’investigació que no segueixen una mateixa con-

figuració cromatogràfica. En conseqüència, per conèixer el RT d’un determinat metabòlit 

cal disposar del corresponent estàndard pur, de manera que el RT obtingut pugui ser com-

parat amb el del metabòlit que s’està intentant identificar sota les mateixes condicions 

cromatogràfiques (Dunn et al. 2013). 

 

5.4.3.3. Espectrometria de masses en tàndem (MS/MS)  

Amb l’objectiu d’obtenir dades més concretes sobre l’estructura dels compostos d’interès 

(determinats després de l’anàlisi estadístic, el qual s’aborda en la Secció 5.3.3) es duen a 

terme els anomenats experiments d’espectrometria de masses en tàndem (MS/MS). La 

tècnica d’ionització ESI genera ions moleculars, adductes i/o fragments simples. La frag-

mentació depèn de l’estructura del compost i implica ruptura d’enllaços de la molècula 

per alliberar parts de la mateixa (Dunn et al. 2013), com pèrdues de la fracció glucurònid 

o sulfat, d’aigua o de CO2, per exemple. Mitjançant els experiments MS/MS s’apliquen 

uns voltatges més elevats a les molècules d’interès provocant una major fragmentació, el 

que permet conèixer amb més precisió la seva estructura. Generalment aquest procés està 

compost per dues fases (conegut com a experiment MS/MS o MS2), obtenint-se l’espectre 

de fragmentació de l’ió escollit (anomenat com a ió precursor o ió pare). En determinats 

casos es poden aplicar més nivells de fragmentació mitjançant el que es coneix com a 
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MSn. En aquest cas, l’ió precursor es pot fragmentar mitjançant un experiment de MS2, 

al qual el segueix la fragmentació d’un o més dels seus fragments (tradicionalment cone-

guts com a ions fills) en un experiment de MS3, el qual a la vegada també pot ser seguit 

per la fragmentació d’un o més dels ions néts en un experiment MS4, i així successivament 

(Dunn et al. 2013). 

Els experiments MS/MS funcionen mitjançant l’ús del quadrupol per filtrar tots els ions 

amb l’excepció del d’interès gràcies al mode “selected ion monitoring”. Llavors, els ions 

seleccionats passen per la cel·la de col·lisió on se’ls hi apliquen diferents voltatges per 

incrementar l’energia i així provocar una major fragmentació. La massa del fragment 

dóna informació sobre l’estructura de part de la molècula, i la combinació de tots els 

fragments i pèrdues neutres pot, per tant, ser utilitzada per deduir l’estructura dels com-

postos (Dettmer et al. 2007).  

 

5.4.3.4. Fragmentació “in silico”  

Amb l’objectiu d’obtenir més informació sobre l’estructura dels metabòlits es poden uti-

litzar eines que permetin predir el perfil de fragmentació dels compostos a partir d’una 

estructura molecular coneguda. D’aquesta manera es poden comparar els fragments ob-

servats experimentalment amb els fragments calculats “in silico” (enlloc d’utilitzar l’es-

pectre de masses obtingut a partir d’estàndards purs) (Dunn et al. 2013). MetFrag 

(http://msbi.ipb-halle.de/MetFrag/) és una eina disponible online que permet fragmentar 

virtualment (“in silico”) les molècules recuperant les respectives estructures a partir de 

les biblioteques de compostos com Chemspider, KEGG o PubChem, o bé facilitant-li 

l’estructura a través de fitxers SDF (Wolf et al. 2010). A continuació, les estructures són 

virtualment fragmentades, el que significa que MetFrag trenca la molècula en totes les 

posicions possibles i calcula el valor m/z dels fragments resultants. Cal tenir en compte 

que MetFrag no pot considerar els adductes o re-ordenaments i, per tant, un valor observat 

experimentalment podria no ser explicat per MetFrag.  
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5.4.3.5. Nivells d’identificació  

La Iniciativa d’Estàndards Metabolòmics ha definit quatre nivells d’identificació dels 

compostos tenint en compte les dades obtingudes per cadascun (Sumner et al. 2007). A 

tots aquells compostos identificats comparant el patró de fragmentació i el RT amb el 

corresponent estàndard pur mitjançant l’ús de les mateixes condicions analítiques se’ls 

assigna el nivell I. Es consideren identificacions de nivell II aquelles en les que el patró 

de fragmentació del compost coincideix amb els fragments indicats en les bases de dades 

o en la bibliografia científica. El nivell III s’utilitza per a la identificació dels compostos 

basada en les característiques de la classe a la que pertany el compost, mentre que s’as-

signa el nivell IV per als compostos que no s’han aconseguit identificar.  

 

 

5.5. Interpretació biològica 

Una vegada realitzades les identificacions cal establir una interpretació biològica relle-

vant en relació amb la pregunta de la investigació. Per dur a terme aquest procés es poden 

utilitzar diverses eines. Una d’elles és la base de dades KEGG, la qual permet posicionar 

els metabòlits en les seves corresponents rutes metabòliques i, d’aquesta manera, estudiar 

possibles relacions metabòliques entre ells (Kanehisa et al. 2012). A més, els metabòlits 

inclosos en la base de dades HMDB es descriuen breument en un “MetaboCard”, el qual 

conté les característiques químiques, clíniques i bioquímiques del corresponent compost 

(Wishart et al. 2013). A la vegada, també s’ha de buscar intensament en la bibliografia 

científica amb l’objectiu de situar el metabòlit identificat en un context biològic adequat. 
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Capítol 06.  

Identificació de Biomarcadors d’Ingesta de Pa en 

una Població en Condicions de Vida Lliure 

 

Els resultats de l’anàlisi de les diferències en el metaboloma urinari segons la ingesta 

habitual de pa, ja sigui blanc o integral, s’han publicat a la revista Metabolomics indexada 

en el Journal Citation Reports amb un factor d’impacte de 4,433 (2012) i situada en el 

primer quartil de la categoria Endocrinology & Metabolism (29/122): 

 

Mar Garcia-Aloy, Rafael Llorach, Mireia Urpi-Sarda, Sara Tulipani, Jordi Salas-

Salvadó, Miguel Angel Martínez-González, Dolores Corella, Montserrat Fitó, Ra-

mon Estruch, Lluis Serra-Majem, Cristina Andres-Lacueva. Nutrimetabolomics 

fingerprinting to identify biomarkers of bread exposure in a free-living population 

from the PREDIMED study cohort. Metabolomics. 2014 [en premsa]. doi: 10.1007/ 

s11306-014-0682-6. 

 

Resum: 

El pa és un dels aliments més consumits en la majoria de patrons dietètics. Això ha pro-

vocat que el seu impacte en la salut humana sigui d’especial interès per als investigadors.  

L’objectiu d’aquest treball va ser identificar biomarcadors de consum de pa mitjançant 

l’aplicació d’una aproximació nutrimetabolòmica en una població en condicions de vida 

lliure.  

Mitjançant una aproximació HPLC-q-ToF-MS no dirigida juntament amb anàlisis multi-

variants (OSC-PLS-DA) es va analitzar l’orina de 155 individus estratificats en tres grups 

segons el seu consum habitual de pa: no consumidors de pa (n = 56), consumidors de pa 

blanc (n = 48), i consumidors de pa integral (n = 51) (Figura 6.1).  
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Els metabòlits més diferencials (VIP ≥ 1,5) van incloure compostos procedents de fito-

químics de les plantes, com metabòlits dels benzoxazinoides i dels alquilresorcinols i 

compostos produïts per la microbiota (metabòlits de les enterolactones, àcid hidroxiben-

zoic i àcid dihidroferúlic). També es va identificar temptativament la pirralina, l’àcid 3-

indolcarboxílic glucurònid, la riboflavina, la 2,8-dihidroxiquinolina glucurònid i la N-α-

acetilcitrulina.  

Per tal de combinar diversos metabòlits en un model de predicció del consum de pa es va 

utilitzar un anàlisi de regressió logística per passos. Es van construir corbes ROC per 

avaluar la capacitat predictiva tan dels metabòlits individuals com de la seva combinació. 

Els valors de l’àrea sota la corba [AUC (95% CI)] dels models combinats van oscil·lar 

entre el 77,8% (69,1% - 86,4%) i el 93,7% (89,4% - 98,1%), mentre que les AUC per als 

metabòlits inclosos en els models de predicció tenien valors més febles quan s’avaluaven 

individualment: les AUC van oscil·lar des del 58,1% (46,6%-69,7%) al 78,4% (69,8% - 

87,1%).  

Els resultats d’aquest estudi van demostrar que una ingesta diària de pa té un impacte 

significatiu en el metaboloma urinari, tot i ser avaluat en condicions de vida lliure. També 

es va demostrar que la capacitat predictiva d’una combinació de diversos biomarcadors 

d’exposició dietètica és millor que la d’un sol biomarcador. 

 

Figura 6.1. Gràfic resum de l’anàlisi de les diferències en el metaboloma urinari segons el 

consum habitual de pa. 
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Capítol 07. 

Estudi Metabolòmic de l’Efecte de la Fruita Seca 

en Individus amb Síndrome Metabòlica 

 

En col·laboració amb la Unitat de Nutrició Humana de la Facultat de Medicina i Ciències 

de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili (Dr. Jordi Salas-Salvadó i Dra. Mònica Bulló) 

i mitjançant el finançament a través del projecte CONSOLIDER FUN-C-FOOD 

(CSD2007-063), s’ha analitzat l’efecte en el metaboloma urinari d’un consum de 30 

grams de fruita seca durant 12 setmanes en individus amb síndrome metabòlica. 

Aquest treball s’ha publicat a la revista Journal of Proteome Research indexada en el 

Journal Citation Reports amb un factor d’impacte de 5,056 (2012) i situada en el primer 

quartil de la categoria Biochemical Research Methods (10/75): 

Sara Tulipani, Rafael Llorach, Olga Jáuregui, Patricia López-Uriarte, Mar Garcia-

Aloy, Mònica Bulló, Jordi Salas-Salvadó, Cristina Andrés-Lacueva. Metabolomics 

unveils urinary changes in subjects with metabolic syndrome following 12-week 

nut consumption. Journal of Proteome Research. 2011;10(11):5047-5058. doi: 10. 

1021/pr200514h. 

 

Resum: 

En aquesta publicació es van determinar els canvis en el metaboloma urinari d’individus 

amb síndrome metabòlica sotmesos a una intervenció nutricional de 12 setmanes amb un 

consum de 30 grams diaris de fruita seca en comparació a una dieta control a través d’una 

aproximació metabolòmica no dirigida per HPLC-q-ToF-MS, i seguida d’anàlisis multi-

variants (Figura 7.1). Aquesta estratègia va permetre discriminar 20 marcadors associats 

a l’efecte de la intervenció nutricional amb fruita seca. Posteriorment, i amb la finalitat 

de confirmar els compostos inicialment identificats de forma temptativa, els metabòlits 
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discriminants es van sotmetre a experiments d’espectrometria de masses en tàndem uti-

litzant LC-ITD-FT-MS. L’aproximació metabolòmica va revelar que els marcadors d’in-

gesta de fruita seca inclouen metabòlits conjugats dels àcids grassos, metabòlits fenòlics 

de fase II i derivats de la microbiota, i metabòlits de la serotonina. D’aquesta manera, per 

primera vegada es va associar una excreció incrementada de metabòlits de la serotonina 

amb el consum de fruita seca. A més a més, la detecció de marcadors urinaris del meta-

bolisme microbià i de fase II dels polifenols de la fruita seca va confirmar la seva biodis-

ponibilitat, pel que els potencials mecanismes de bioactivitat són una interessant àrea de 

recerca per a la determinació dels efectes en la salut derivats del consum de fruita seca. 

Els resultats obtinguts van confirmar com una estratègia metabòlomica no dirigida pot 

ajudar a accedir a les rutes metabòliques no explorades fins al moment que estan afectades 

per la dieta, augmentant així les perspectives per a la implementació de noves dianes 

d’intervenció. 

Figura 7.1. Gràfic resum de l’efecte del consum de fruita seca en el metaboloma urinari 

d’individus amb síndrome metabòlica. 
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Capítol 08. 

Biomarcadors Nutricionals del Consum de Nous: 

Noves Estratègies per al Disseny de Patrons de 

Biomarcadors 

 

Els resultats de l’estudi sobre l’empremta metabòlica de les nous per a la construcció d’un 

patró de biomarcadors del consum d’aquest aliment s’han publicat a la revista Journal of 

Proteome Resarch indexada en el Journal Citation Reports amb un factor d’impacte de 

5,056 (2012) i situada en el primer quartil de la categoria Biochemical Research Methods 

(10/75): 

 

Mar Garcia-Aloy, Rafael Llorach, Mireia Urpi-Sarda, Sara Tulipani, Ramon Es-

truch, Miguel A. Martínez-González, Dolores Corella, Montserrat Fitó, Emilio Ros, 

Jordi Salas-Salvadó, Cristina Andres-Lacueva. Novel multi-metabolite prediction 

of walnut consumption by a urinary biomarker model in a free-living population: 

the PREDIMED study. Journal of Proteome Research. 2014;13(7):3476-3483. doi: 

10.1021/pr500425r. 

 

Resum: 

L’efecte beneficiós de les nous en la salut s’ha atribuït a la seva particular composició 

química. En l’estudi dels mecanismes subjacents entre la dieta i la salut, la nutrimetabo-

lòmica ha esdevingut una eina prometedora, la qual també està sent molt utilitzada per al 

descobriment de nous biomarcadors d’exposició dietètica.  

L’objectiu d’aquest estudi va ser caracteritzar l’empremta metabòlica del consum de nous 

en orina d’individus en condicions de vida lliure i utilitzant una aproximació metabolò-

mica no dirigida. Per aquest motiu es van utilitzar mostres biològiques recollides a l’inici 
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de l’estudi PREDIMED (moment basal). Es van incloure un total de 381 individus dividits 

en dos grups de 195 (grup d’entrenament) i 186 (grup de validació) individus. Per a la 

selecció dels individus es va tenir en compte el seu consum de nous (dicotomitzat en no 

consumidors versus consumidors habituals). Les mostres d’orina es van analitzar per cro-

matografia líquida acoblada a espectrometria de masses. Els metabòlits més discriminants 

del consum de nous van ser seleccionats mitjançant anàlisis multivariants (VIP ≥ 1,5). 

Posteriorment, es va utilitzar un anàlisi de regressió logística per passos per seleccionar 

un model de predicció multi-metabòlit d’exposició a nous. La capacitat predictora del 

model i de cada metabòlit inclòs es va avaluar mitjançant corbes ROC i utilitzant els 

valors de l’àrea sota la corba (AUC) (Figura 8.1).  

L’exposició dietètica a les nous principalment es va caracteritzar per 18 metabòlits, in-

cloent marcadors del metabolisme dels àcids grassos, compostos microbians derivats dels 

el·lagitanins, i metabòlits intermedis de la ruta metabòlica del triptòfan i la serotonina. El 

model predictiu d’exposició a les nous va incloure almenys un component de cada classe. 

La AUC (95% CI) per al model del biomarcador combinat va ser de 93,5% (90,1% - 

96,8%) en el conjunt d’entrenament i 90,2% (85,9% - 94,6%) en el conjunt de validació. 

En canvi, els valors de les AUC per als metabòlits individuals van ser ≤85%.  

Figura 8.1. Gràfic resum de l’estudi sobre l’empremta metabòlica del consum de nous en 

una població de risc cardiovascular en condicions de vida lliure. 
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Els resultats d’aquest estudi mostren que l’empremta metabòlica urinària corresponent a 

l’exposició dietètica a les nous es caracteritza per una combinació de metabòlits de dife-

rents classes. Quan es fusionen en un model de predicció multi-metabòlit s’obté una mi-

llor capacitat de predicció que la de qualsevol metabòlit individualment. Fins on sabem, 

aquest és el primer estudi que proposa una combinació de biomarcadors d’exposició die-

tètica a les nous en una població en condicions de vida lliure, com sol considerar-se en 

els estudis epidemiològics que examinen les associacions entre la dieta i la salut. 
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Capítol 09. 

Estudi Metabolòmic de l’Efecte del Cacau en Pols 

en Individus amb Elevat Risc Cardiovascular 

 

En el marc del projecte AGL2004-08378-C02-01 “Biodisponibilitat en humans dels me-

tabòlits dels polifenols presents en els solubles de cacau: efecte de la microbiota intestinal 

després de la ingesta aguda i crònica de cacau”, coordinat en col·laboració entre la Uni-

versitat de Barcelona i la Fundació Clínic, s’ha analitzat l’impacte del consum regular de 

solubles de cacau en el metaboloma urinari d’individus amb un elevat risc cardiovascular. 

Aquest treball s’ha publicat a la revista Molecular Nutrition & Food Research indexada 

en el Journal Citation Reports amb un factor d’impacte de 4,310 (2012) i situada en el 

primer decil de la categoria Food Science & Technology (4/124): 

Rafael Llorach, Mireia Urpi-Sarda, Sara Tulipani, Mar Garcia-Aloy, Maria Mona-

gas, Cristina Andrés-Lacueva. Metabolomic fingerprint in patients at high risk of 

cardiovascular disease by cocoa intervention. Molecular Nutrition and Food Re-

search. 2013;57(6):962-973. doi: 10.1002/mnfr.201200736. 

 

Resum: 

Considerant que les aproximacions metabolòmiques se centren en la identificació de tots 

els metabòlits presents en una mostra biològica (metaboloma), i que el consum de pro-

ductes derivats del cacau s’ha relacionat amb beneficis per a la salut, incloent l’efecte 

positiu en la salut cardiovascular, l’objectiu del present treball va ser aplicar una estratègia 

metabolòmica en un assaig clínic aleatoritzat, creuat i controlat per avaluar els efectes en 

el metaboloma urinari del consum de cacau a llarg termini, considerant tant els biomar-

cadors d’ingesta com els d’efecte. 
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Després d'un període de rentat de 2 setmanes, els vint individus inclosos en l’estudi van 

rebre 40 g/dia de cacau en pols juntament amb 500 mL de llet desnatada (grup d’inter-

venció de cacau dissolt en llet desnatada) o 500 mL/dia de llet desnatada (grup d’inter-

venció amb llet desnatada) durant un període de 4 setmanes. A l’inici de l’estudi (període 

basal) i després de cada intervenció es van obtenir mostres d’orina de 24 hores, les quals 

van ser analitzades per HPLC-q-ToF-MS utilitzant els modes d'ionització positiu i nega-

tiu, i prosseguint amb un anàlisi multivariant (Figura 9.1).  

Aquest anàlisi va revelar una marcada separació entre el període basal, la intervenció amb 

llet desnatada i la intervenció amb cacau dissolt en llet desnatada. Aquestes diferències 

es van associar amb 39 compostos relacionats amb el consum de cacau, inclosos metabò-

lits d'alcaloides, metabòlits de polifenols (hidroxifenilvalerolactones i àcids hidroxifenil-

valèrics), dicetopiperacines i aminoàcids N-fenilpropenoil.  

En el cas dels metabòlits endògens, les identificacions van suggerir una reducció asso-

ciada al consum de cacau en metabòlits relacionats amb el metabolisme de la carnitina i 

amb la sulfatació de tirosina. Aquests metabòlits podrien estar relacionats amb la malaltia 

cardiovascular, tot i que són necessaris estudis específics per a avaluar si els canvis en 

aquests marcadors són conseqüència d’alguna alteració metabòlica associada a la ingesta 

de cacau, o bé són causats per una regulació disminuïda o augmentada d’algunes vies 

metabòliques que els afecten. 

Figura 9.1. Gràfic resum de l’efecte del consum de cacau en pols en el metaboloma urinari 

d’individus amb risc cardiovascular. 
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Els resultats d’aquesta publicació van permetre demostrar que l’estratègia metabolòmica 

no dirigida per HPLC-q-ToF-MS permet la definició d'un perfil metabòlic associat a la 

ingesta de cacau en pols. De la mateixa manera, la identificació de marcadors endògens 

podria donar lloc a noves hipòtesis per desxifrar la relació existent entre el consum de 

cacau i les malalties cardiovasculars.
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Capítol 10. 

Anàlisi de l’Empremta Metabòlica del Consum Ha-

bitual de Productes Derivats del Cacau en Indivi-

dus en Condicions de Vida Lliure 

 

En el marc de l’estudi PREDIMED s’ha analitzat el perfil del metaboloma urinari associat 

al consum habitual de productes derivats del cacau en individus en condicions de vida 

lliure. Aquest treball s’ha enviat en una revista indexada en el Journal Citation Reports 

per a la seva publicació i actualment es troba en procés de revisió: 

Mar Garcia-Aloy, Rafael Llorach, Mireia Urpi-Sarda, Olga Jáuregui, Jordi Salas-

Salvadó, Miguel A. Martínez-González, Dolores Corella, Montserrat Fitó, Ramon 

Estruch, Cristina Andrés-Lacueva. Untargeted metabolomics approach to obtain a 

metabolic footprint of regular dietary consumption by designing models of com-

bined urinary biomarkers: Cocoa product intake in free-living subjects from the 

PREDIMED study. [En procés de publicació]. 

Resum: 

L'avaluació precisa de l'exposició a la dieta és un dels principals reptes de l’actual inves-

tigació nutricional. Recentment, s’ha proposat l'estudi de metaboloma alimentari com una 

potent estratègia per detectar i validar nous biomarcadors d’ingesta que es podrien aplicar 

en estudis realitzats amb individus en condicions de vida lliure.  

L'objectiu d'aquest estudi va ser aplicar una estratègia metabolòmica no dirigida per ca-

racteritzar un potencial model de biomarcadors d'ingesta de productes del cacau en una 

població en condicions de vida lliure sense cap tipus d’estandardització de la dieta.  

Per a la consecució de l’objectiu plantejat es va aplicar una estratègia metabolòmica no 

dirigida per HPLC-q-ToF-MS en l'orina de 32 consumidors de productes derivats del ca-

cau (CC) i 32 individus control no consumidors de cacau (NC). Es van seleccionar com 
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a biomarcadors discriminants aquells metabòlits que en l’anàlisi multivariant OSC-PLS-

DA van obtenir uns valors VIP ≥1,5 (Figura 10.1).  

Els anàlisis multivariants van mostrar clares diferències entre els grups NC i CC. La ma-

joria dels metabòlits identificats com a discriminants del grup CC respecte al NC estaven 

relacionats amb el metabolisme de la teobromina i dels polifenols, així com compostos 

produïts durant els processos d'elaboració del cacau. El consum de productes de cacau 

també es va associar amb unes menors excrecions urinàries de metilglutarilcarnitina, les 

quals podrien estar relacionades amb els efectes de l'exposició del cacau sobre la resis-

tència a la insulina.  

Posteriorment, i per tal de millorar la predicció del consum de cacau, es va construir un 

model que combinava diversos metabòlits utilitzant aquells que pertanyien al metaboloma 

alimentari. Els valors de la AUC (IC 95%) pel model van ser de 95,7% (89,8%-100%) i 

del 92,6% (81,9%-100%) en els conjunts d'entrenament i de validació, respectivament, 

mentre que les AUC dels metabòlits individuals van ser <90%.  

Aquest estudi mostra l’empremta metabòlica associada al consum habitual de productes 

derivats del cacau en individus en condicions de vida lliure i revela que la combinació de 

diferents metabòlits en models de biomarcadors pot millorar la mesura de la ingesta die-

tètica. 

Figura 10.1. Gràfic resum de l’anàlisi de l’empremta metabòlica del consum habitual de 

productes derivats del cacau en individus en condicions de vida lliure. 
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Capítol 11. 

Discussió General 

 

La metabolòmica és la disciplina dedicada a l’estudi dels metabòlits, la seva dinàmica, 

composició, interaccions i respostes a determinades intervencions o canvis en l’ambient 

(Fiehn 2002). En matèria de nutrició, la metabolòmica s’ha proposat com una potent eina 

capaç d’identificar nous biomarcadors d’ingesta alimentària, els quals poden millorar i 

complementar els mètodes tradicionals, alhora que proporcionen una visió dels mecanis-

mes subjacents a les relacions prèviament observades entre la dieta i la salut (Llorach et 

al. 2012). Els estudis nutrimetabolòmics no dirigits han proporcionat una àmplia varietat 

de nous biomarcadors d'exposició dietètica, el que, a la vegada, condueix al descobriment 

de compostos bioactius amb potencials aplicacions per al disseny de nous aliments fun-

cionals o suplements dietètics (Scalbert et al. 2014).  

 

 

11.1. Biomarcadors d’exposició dietètica en estudis nutricionals 

amb dissenys diferenciats 

L'interès en l'ús de la metabolòmica per al descobriment de nous biomarcadors per a la 

seva aplicació en l'epidemiologia nutricional ha augmentat notablement. No obstant, pràc-

ticament no existeixen estudis que tinguin com objectiu la replicació d’aquests marcadors 

en poblacions que viuen en condicions de vida lliure (Llorach et al. 2012). En aquest 

context, aquesta replicació dels marcadors permet que el nivell d'evidència de les asso-

ciacions observades s’incrementi, com s'ha suggerit prèviament per als estudis genòmics 

(Chanock et al. 2007).  

D’aquesta manera, les publicacions incloses en aquesta Tesi Doctoral han evidenciat la 

replicació dels metabòlits discriminants de les empremtes metabòliques associades al 
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consum de determinats aliments. Inicialment els marcadors de consum de fruita seca i 

cacau van ser caracteritzats en estudis d’intervenció nutricional controlats (Tulipani et al. 

2011; Llorach et al. 2013), la majoria dels quals també van ser els més diferencials en 

una població analitzada de forma observacional i considerant la seva alimentació habitual 

i en condicions de vida lliure (Garcia-Aloy et al. 2014b; Garcia-Aloy et al. 2014c).  

El control de la dieta és un factor molt important i que pot tenir una elevada influència en 

els resultats observats mitjançant l’aplicació d’una estratègia metabolòmica no dirigida, 

ja que els aliments als que els individus estan exposats durant un estudi depenen de les 

restriccions o intervencions dietètiques aplicades en el cas dels assajos clínics, o bé dels 

hàbits alimentaris dels individus en el cas dels estudis de cohorts (Scalbert et al. 2014). 

Aquest aspecte té una important repercussió en l’especificitat i sensibilitat dels marcadors 

proposats. Per una banda, els marcadors identificats en estudis d’intervenció controlats 

poden no tenir una especificitat suficient quan s’intenten aplicar en els estudis poblacio-

nals, degut a que les dietes habituals poden incloure altres aliments que també continguin 

els mateixos marcadors i que han estat restringits durant la intervenció nutricional. D’altra 

banda, en els estudis observacionals cal tenir en compte que molts dels aliments se solen 

ingerir de forma conjunta seguint determinats patrons de consum, el que pot comportar 

una identificació de marcadors esbiaixada afectant a la seva sensibilitat (Scalbert et al. 

2014). Així doncs, la replicació d’un marcador en estudis amb dissenys diferenciats (en 

aquest cas, estudis controlats d’intervenció i estudis observacionals) és una indicació de 

que es tracta d’un metabòlit amb elevada especificitat i sensibilitat (Andersen 2013). 

D’aquesta manera, la replicació dels biomarcadors en l’estudi observacional detectats 

prèviament en els assajos clínics demostra la consistència en els resultats dels anàlisis de 

les empremtes metabòliques malgrat la seva aplicació en estudis amb dissenys diferenci-

ats. 

Un altre aspecte a considerar en l’estudi dels biomarcadors és el tipus de mostra biològica 

utilitzada. L’orina, juntament amb el plasma i el sèrum, és un dels fluids biològics més 

utilitzats en els estudis de metabolòmica. En aquest sentit, l’orina ha mostrat reflectir una 

major concentració de metabòlits derivats dels aliments que el plasma (Scalbert et al. 

2014). Tots els treballs inclosos en aquesta Tesi Doctoral s’han realitzat amb mostres 

d’orina i, per tant, els marcadors urinaris són el tema central. Les mostres d’orina de 24 

hores han estat descrites com un mètode més robust per monitoritzar la ingesta dietètica 

diària en comparació amb l’anàlisi d’una orina puntual (Spencer et al. 2008; Zamora-Ros 
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et al. 2011). Aquest és el tipus de mostra biològica utilitzada en els estudis referents als 

assajos clínics amb intervencions dietètiques inclosos en aquest treball (Tulipani et al. 

2011; Llorach et al. 2013). No obstant, la recollida de mostres d’orina de 24 hores és una 

tasca de difícil compliment estricte i poc pràctica, especialment en els estudis epidemio-

lògics a gran escala (Potischman 2003; Zamora-Ros et al. 2011). Per tant, la replicació 

dels marcadors d’exposició, inicialment caracteritzats en mostres d’orina de 24 hores, en 

les mostres d’orina puntuals reforça el seu poder discriminatori independentment del tipus 

de mostra utilitzada (Garcia-Aloy et al. 2014b; Garcia-Aloy et al. 2014c). 

Finalment, el curs del temps d’excreció de tot compost candidat a biomarcador d’exposi-

ció dietètica definirà si el compost es tracta d’un marcador d’ingesta a curt, mig o llarg 

termini. Per exemple, en el cas de l’estudi del metaboloma urinari associat al consum 

habitual del cacau (Garcia-Aloy et al. 2014c) es va poder observar com els metabòlits que 

es van mantenir discriminants, independentment del disseny de l’estudi, eren aquells que 

presenten uns patrons d’excreció d’almenys 24 hores després d’ingerir l’aliment, com és 

el cas de la teobromina i dels metabòlits dels polifenols derivats del metabolisme microbià 

(Rodopoulos et al. 1996; Llorach et al. 2009). Per tant, aquestes observacions reforcen la 

idea que en els individus inclosos en estudis observacionals que es mantenen en condi-

cions de vida lliure, els biomarcadors que s’excreten més tardanament podrien ser millors 

predictors de la ingesta d’aliments que no pas els que s’excreten més ràpidament (Pujos-

Guillot et al. 2013; Andersen et al. 2014a). Per contra, els biomarcadors associats a la 

ingesta a curt termini únicament seran útils en aquelles poblacions que consumeixen les 

corresponents fonts dietètiques amb certa regularitat i freqüència (Lloyd et al. 2013). 

 

 

11.2. Disseny de models de biomarcadors per a la millora de la 

predicció de l’exposició dietètica 

Tenint en compte que la majoria dels components dels aliments es troben àmpliament 

distribuïts en diversos aliments, són molt pocs els compostos que poden ser considerats 

com a biomarcadors d’un determinat aliment o grup d’aliments. Aquest seria el cas de la 

prolina betaïna per a la ingesta de cítrics (Heinzmann et al. 2010; Lloyd et al. 2011) i el 

resveratrol per al consum de vi (Zamora-Ros et al. 2009). Addicionalment, també cal tenir 
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en compte que en algunes ocasions compostos diferenciats, després de patir diversos pro-

cessos metabòlics en l’organisme, poden convergir en metabòlits comuns, com és el cas 

de diversos grups de polifenols del vi que després de la seva ingesta i metabolisme solen 

transformar-se en àcids fenòlics comuns (Boto-Ordonez et al. 2014), o bé el de les dife-

rents classes d’el·lagitanins que es troben en nous, magranes o maduixes i que tots ells 

convergeixen en la formació de les urolitines (Espin et al. 2013; Garcia-Munoz i Vaillant 

2014). 

Per resoldre aquesta qüestió, en la present Tesi Doctoral s’ha proposat que combinant 

més d’un compost característic de metaboloma alimentari (o “food metabolome”) asso-

ciat a la ingesta de determinats aliments es podria aconseguir una mesura més precisa del 

seu consum. En aquest sentit, es va demostrar que generant models de biomarcadors d’ex-

posició formats per més d’un metabòlit s’obtenen millors resultats que amb les mesures 

obtingudes per a cada marcador individualment (Garcia-Aloy et al. 2014a; Garcia-Aloy 

et al. 2014b; Garcia-Aloy et al. 2014c). Aquests resultats reforcen la hipòtesi que s’acon-

segueix una millor capacitat per discriminar l’exposició dietètica mitjançant l’ús de mo-

dels de biomarcadors confeccionats per més d’un metabòlit. És important recalcar que en 

aquests models van formar part metabòlits de diferent naturalesa, molt probablement de-

gut a que cadascun d’aquests metabòlits dóna informació complementària sobre la ingesta 

dietètica, mentre que els que han quedat fora del model probablement no contribueixen 

amb cap informació biològica o de la dieta més rellevant a la que proporcionen els que ja 

han format part del corresponent model.  

Fins a l’actualitat són molt pocs els casos que es poden trobar en la bibliografia científica 

que hagin intentat treballar amb combinacions de biomarcadors nutricionals per a la mi-

llora de la capacitat predictiva de les mesures d’exposició dietètica (Scalbert et al. 2014). 

Un dels pocs exemples que s’han proposat fins al moment és el càlcul de la ràtio entre 2 

alquilresorcinols per al consum de cereals integrals (Chen et al. 2004). No obstant, en 

aquesta Tesi Doctoral es realitza una nova proposta que permet la consideració de ≥2 

compostos diferenciats. Aquest fet representa una important novetat en el camp de la nu-

trimetabolòmica obrint una via alternativa al descobriment de nous biomarcadors d’ex-

posició dietètica o de compliment en futurs estudis d’intervenció nutricional a llarg ter-

mini realitzats amb individus en condicions de vida lliure.  
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11.3. Caracterització de les empremtes metabòliques per a la de-

terminació de biomarcadors d’ingesta: importància del “food 

metabolome” 

Els marcadors d’exposició idealment són una expressió dels canvis en el metaboloma 

alimentari (“food metabolome”), que correspon a tots aquells metabòlits derivats directa-

ment de la ingesta d’aliments, la seva absorció i biotransformació tissular i per part de la 

microbiota (Fardet et al. 2008). La identificació d’aquests metabòlits pot informar sobre 

els aliments als que l’organisme ha estat exposat i com aquests han estat metabolitzats 

abans de ser excretats.  

La present Tesi Doctoral ha identificat els marcadors relacionats amb 3 aliments de con-

sum habitual en el patró alimentari de les poblacions estudiades. En aquest sentit, en la 

publicació 1 (Garcia-Aloy et al. 2014a) es presenten els resultats de l’anàlisi del metabo-

loma urinari associat a una ingesta diària de pa, tant blanc com integral. Pel que fa als 

marcadors pertanyents al metaboloma alimentari, és important destacar que la majoria 

d’ells estaven relacionats amb compostos derivats dels fitoquímics dels cereals, com els 

benzoxazinoids i alquilresorcinols, entre d’altres compostos característics de la composi-

ció i processament del pa. 

Les publicacions 2 i 3 (Tulipani et al. 2011; Garcia-Aloy et al. 2014b) indiquen que l’em-

premta metabòlica urinària associada a la ingesta de fruita seca, i més concretament de 

les nous, es caracteritza per un panell de biomarcadors de diferents classes, incloent mar-

cadors del metabolisme dels àcids grassos insaturats (probablement atribuïble al gran aug-

ment de la ingesta d’àcids grassos poliinsaturats a través del consum de fruita seca), com-

postos microbians derivats dels polifenols característics d’aquests aliments (en particular 

de les urolitines procedents del metabolisme dels el·lagitanins de les nous), i metabòlits 

intermedis de la ruta dels metoxindols, la qual condueix a la biosíntesi de serotonina i 

melatonina a partir del triptòfan.  

Finalment, pel que fa als marcadors del consum de cacau, les publicacions 4 i 5 (Llorach 

et al. 2013; Garcia-Aloy et al. 2014c) mostren que els principals compostos directament 

relacionats amb la ingesta de cacau inclouen metabòlits derivats del metabolisme dels 

compostos propis del cacau, com els alcaloides i els polifenols, així com altres compostos 

derivats dels procediments de fabricació de productes alimentaris amb cacau, com el to-

rrat o la fermentació. 
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11.4. Descobriment de marcadors d’efecte associats a la ingesta 

de determinats aliments 

Les empremtes metabòliques associades al consum de determinats aliments també poden 

presentar com a metabòlits diferencials compostos endògens que evidentment no prove-

nen de l’aliment, però que els seus nivells també estan associats amb la seva ingesta. 

D’aquesta manera, és possible hipotetitzar sobre els potencials mecanismes i efectes en 

la salut de l’exposició a un determinat aliment mitjançant l’estudi dels canvis en el meta-

bolisme endogen. La identificació de metabòlits específics pot proporcionar informació 

sobre les rutes metabòliques que es veuen afectades pel consum habitual de diferents ali-

ments. D’aquesta manera es poden generar nous coneixements sobre els mecanismes 

d’acció per als potencials efectes sobre la salut dels diferents aliments en estudi (Llorach 

et al. 2012). 

En referència als marcadors endògens associats a la ingesta de pa, en la publicació 1 

(Garcia-Aloy et al. 2014a) es va observar una major excreció urinària de 2,8-dihidroxi-

quinolina-β-D-glucurònid entre els consumidors de pa integral, el que suggereix una nova 

hipòtesi sobre un possible mecanisme biològic implicat en els efectes beneficiosos obser-

vats amb la ingesta de pa integral a través dels receptors PPARα, ja que la 2,8-dihidroxi-

quinolina-β-D-glucurònid s’ha proposat com un biomarcador per a aquest tipus de recep-

tors (Zhen et al. 2007). A la vegada, també es van observar majors nivells de N-α-acetil-

citrulina entre els no consumidors de pa. Aquest és un metabòlit que podria estar relacio-

nat amb una disminució en la síntesi d’arginina, els nivells de la qual s’han associat in-

versament amb diversos paràmetres relacionats amb la malaltia cardiovascular (Tousoulis 

et al. 2002). 

Un altre exemple d’aquest tipus de marcadors són els dos metabòlits de la ruta metabòlica 

del triptòfan i de la serotonina associats a la ingesta de fruita seca en les publicacions 2 i 

3 (Tulipani et al. 2011; Garcia-Aloy et al. 2014b). Tot i que ambdós marcadors podrien 

tenir un origen exogen (dietètic), queda per aclarir si aquests podrien provenir del meta-

boloma endogen, degut a la importància del paper de la serotonina en la regulació del 

balanç energètic, i en el metabolisme i l’homeòstasi de la glucosa.  

Finalment, pel que fa als marcadors endògens associats amb el consum del cacau, en les 

publicacions 4 i 5 (Llorach et al. 2013; Garcia-Aloy et al. 2014c) es va observar una 

relació inversa entre la ingesta de cacau i les excrecions urinàries d’acilcarnitines. A causa 
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de la potencial funció d’aquesta classe de compostos en la resistència a la insulina 

(Schooneman et al. 2013), aquesta associació podria estar indicant un possible meca-

nisme d’acció implicat en els efectes beneficiosos de la ingesta de cacau observats en els 

estudis epidemiològics (Hooper et al. 2012). 

Aquests resultats posen en relleu el valor de l’aproximació metabolòmica no dirigida 

lliure d’hipòtesis, ja que pot promoure nous descobriments que poden ser útils en la in-

terpretació dels possibles mecanismes pels quals els components de la dieta han estat 

prèviament relacionats amb la salut humana en estudis epidemiològics. 

 

 

11.5. Perspectives de futur 

L’aplicació de la metabolòmica en els marcadors d’exposició encara està lluny de ser 

explorada a fons. Per exemple, fins ara la major part dels estudis metabolòmics han estat 

de tipus exploratori, pel que per alguns marcadors hi ha molt pocs estudis amb els que 

poder comparar els resultats. Per aquest motiu és molt important seguir replicant els mar-

cadors en diferents poblacions i en estudis amb dissenys diferenciats. 

També calen estudis dirigits sobre el comportament dosi-resposta i les diferències interin-

dividuals abans que els biomarcadors d’exposició puguin ser aplicats en estudis nutricio-

nals de manera rutinària. De fet, el màxim aprofitament de les dades obtingudes a través 

dels estudis metabolòmics s’obté quan es combinen anàlisis qualitatius i quantitatius, ja 

que les mesures quantitatives dels marcadors mitjançant un enfocament dirigit i en un 

estudi controlat milloren la seva aplicabilitat, així com interpretació. El coneixement de 

la identitat d’un metabòlit i les seves pertorbacions quantitatives proporcionarà informa-

ció que pot ser molt útil en la interpretació de les vies metabòliques afectades (Dettmer 

et al. 2007). 

S’han realitzat alguns estudis metabolòmics per identificar marcadors dels patrons dietè-

tics habituals (O'Sullivan et al. 2011; Andersen et al. 2014b), però els estudis són massa 

diferents en el disseny i aproximació analítica per comparar si hi ha alguna coherència en 

els patrons dietètics que s’han trobat i els metabòlits associats. Els resultats d’aquests 

estudis demostren que el patró alimentari es reflecteix en l’orina i el plasma, tot i que és 
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necessari plantejar nous estudis enfocats a la determinació de l’empremta inherent a 

aquest consum d’aliments per reforçar el seu poder predictiu. 

El desafiament més recentment proposat inclou la integració de les diferents tecnologies 

òmiques (genòmica, proteòmica, transcriptòmica i metabolòmica) per obtenir una imatge 

més completa de l’estat de salut i, d’aquesta manera, desentranyar els vincles entre la 

prevenció de malalties i la ingesta dietètica. D’aquesta manera, en futurs estudis, la com-

prensió integral dels efectes de la dieta necessita aproximacions de la biologia de siste-

mes, incloent la genòmica, la proteòmica, la transcriptòmica i la metabolòmica, combi-

nades amb un disseny experimental adequat i un nombre d’individus inclosos suficient 

que sigui capaç de trobar les variables associades amb els efectes relacionats amb la dieta. 

Aquests estudis requeriran de xarxes i equips de treball entre grups d’estudi multidisci-

plinaris. 

A la vegada, també seria interessant analitzar les relacions existents entre els marcadors 

de salut clàssics i els biomarcadors mesurats mitjançant els estudis metabolòmics no di-

rigits, amb l’objectiu de desxifrar la connexió biològica existent entre els marcadors tra-

dicionals i els marcadors del metaboloma. 

 



 

 

 

Conclusions 

 

La principal conclusió que s’extreu d’aquest treball és que l’aplicació d’una estratègia 

metabolòmica no dirigida en l’estudi de biomarcadors nutricionals permet caracteritzar 

les principals diferències en el metaboloma urinari associades amb la ingesta dietètica. 

Aquestes associacions s’evidencien en estudis d’intervenció i observacionals.  

Les principals diferències observades en el metaboloma urinari s’associen amb la digestió 

dels aliments, el metabolisme microbià i el metabolisme endogen.  

De manera més concreta, i tenint en compte els objectius prèviament plantejats, els resul-

tats obtinguts a partir dels diversos treballs que formen part de la present Tesi Doctoral 

deriven en les següents conclusions específiques: 

1. L’empremta metabòlica urinària està altament relacionada amb els aliments con-

sumits. Concretament: 

 L’empremta metabòlica del consum diari de pa es caracteritza per com-

postos procedents dels fitoquímics propis dels cereals, com els metabòlits 

dels benzoxazinoids i alquilresorcinols; per compostos produïts per la mi-

crobiota, com els metabòlits de les enterolactones, àcid hidroxibenzoic i 

àcid dihidroferúlic; així com per altres compostos com la pirralina, l’àcid 

3-indolcarboxílic glucurònid i la riboflavina. A la vegada, entre els consu-

midors de pa integral es va observar una major i menor excreció de 2,8-

dihidroxiquinolina glucurònid i N-α-acetilcitrulina, respectivament, els 

quals podrien estar implicats en els efectes beneficiosos associats a la in-

gesta de pa integral observats prèviament en estudis epidemiològics. 

 L’empremta metabòlica del consum habitual de fruita seca, i més concre-

tament de les nous, es caracteritza per marcadors del metabolisme dels 

àcids grassos, compostos derivats del metabolisme dels el·lagitanins per 

part de la microbiota, així com per compostos de la ruta metabòlica del 
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triptòfan i de la serotonina. La importància de la identificació d’aquesta 

darrera classe de compostos rau en el paper de la serotonina en la regulació 

del balanç energètic, i en el metabolisme i l’homeòstasi de la glucosa. 

 L’empremta metabòlica del consum habitual de cacau es caracteritza per 

compostos del metabolisme de la teobromina i dels polifenols, així com 

per metabòlits relacionats amb el processament del cacau. El consum de 

cacau també s’ha associat amb unes excrecions urinàries reduïdes de me-

tabòlits relacionats amb el metabolisme de les acilcarnitines i de la sulfa-

tació de la tirosina, els quals podrien estar relacionats amb la malaltia car-

diovascular, tot i que són necessaris estudis específics per avaluar si els 

canvis en aquests marcadors són conseqüència d’alguna alteració metabò-

lica associada a la ingesta de cacau, o bé són causades per una regulació 

disminuïda o augmentada d’algunes vies metabòliques que els afecten. 

2. Gran part dels biomarcadors caracteritzats en assajos clínics d’intervenció nutri-

cional han estat replicats en individus avaluats de manera observacional en con-

dicions de vida lliure. De forma majoritària, els biomarcadors que es mantenen 

significatius com a discriminatoris es caracteritzen per ser aquells que solen pre-

sentar una excreció urinària a mig i llarg termini respecte al moment de la ingesta 

del corresponent aliment. 

3. L’anàlisi de regressió logística per passos permet la combinació de diferents me-

tabòlits amb capacitat discriminatòria per al consum de determinats aliments que 

es caracteritza per estar formada per compostos de diferent naturalesa que podrien 

aportar informació complementària.  

4. La capacitat predictiva de l’exposició dietètica a través dels models combinats 

multi-metabòlit es veu millorada en comparació amb la capacitat dels mateixos 

compostos avaluats de manera individual. Els models combinats podrien ser de 

gran utilitat en la millora de la precisió durant l’avaluació de la ingesta dietètica. 

La nutrimetabolòmica ens podria revelar alguns dels mecanismes d’acció que permetrien 

explicar els efectes dels components de la dieta observats prèviament en estudis epide-

miològics i, d’aquesta manera, contribuir a la generació de noves hipòtesis en el camp de 

l’alimentació i la salut. 
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En aquesta publicació es va proposar la introducció d’una metodologia basada en un 

anàlisis de la variància observada durant l’etapa d’adquisició de dades metabolòmiques 

en grans experiments LC-MS associada a la supressió d’ions, o als canvis en la sensibi-

litat i la intensitat. Aquest treball ha estat realitzat en col·laboració amb el grup 

d’investigació del Doctor Alexandre Perera de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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En aquesta publicació es va aplicar una aproximació metabolòmica mitjançant anàlisis 

1H-NMR per detectar les diferències metabolòmiques després del consum d’un probiòtic 

(Lactobacillus salivarius PS2) en dones lactants amb mastitis gràcies a la col·laboració 

amb el grup d’investigació del Doctor Juan Miguel Rodríguez de la Universidad Com-

plutense de Madrid, dins del miniprojecte CONSOLIDER “Administració d’un probiòtic 

en dones lactants: efectes microbiològics, immunològics, transcriptòmics i/o metabolò-

mics en la parella mare-fill”. 

 

 

 

  



  
 

 



Altres publicacions en revistes 305 

 

 



306  Annex 

 

 



Altres publicacions en revistes 307 

 

 



308  Annex 

 

 



Altres publicacions en revistes 309 

 

 



310  Annex 

 

 



Altres publicacions en revistes 311 

 

 



312  Annex 

 

 



Altres publicacions en revistes 313 

 

 



   
 

 



 

 

 

 

Altres Capítols de Llibre 

 

Capítol de Llibre I: Rosa Vázquez-Fresno, Sara Tulipani, Olha Khymenets, Mireia Urpí-

Sardà, Mar Garcia-Aloy, Montserrat Rabassa, Maria Boto-Ordóñez, Maria Rotchés-

Ribalta, Rafael Llorach, Cristina Andrés-Lacueva. Emerging Applications of 

Metabolomics to Polyphenols and CVD Biomarker Discovery.  A: Watson RR, Preedy 

VR, Zibadi S (editors). Polyphenols in Human Health and Disease. Elsevier; 2014. ISBN: 

978-0-12398-456-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  



Altres capítols de llibre 317 

 

Capítol de Llibre II: Montserrat Rabassa, Raul Zamora-Ros, Sara Tulipani, Olha 

Khymenets, Mireia Urpi-Sarda, Mar Garcia-Aloy, Maria Boto, Rosa Vázquez, Maria 

Rotches-Ribalta, Gemma Chiva, María del Pilar Trespalacios, Rafael Llorach, Cristina 

Andres-Lacueva. Flavonoids from food and its implication in human health. A: Yamane 

K, Kato Y (editors): Handbook of flavonoids: dietary sources, properties and health 

benefits. Nova Science Publishers; 2012. ISBN: 978-1-61942-052-6.   



  

 

 

 



Altres capítols de llibre 319 

 

Capítol de llibre III: María Boto-Ordoñez, Mireia Urpi-Sarda, Maria Monagas, Sara 

Tulipani, Rafael Llorach, Montserrat Rabassa-Bonet, Mar Garcia-Aloy, María Isabel 

Queipo-Ortuño, Ramon Estruch, Francisco Tinahones, Begoña Bartolomé, Cristina 

Andres-Lacueva. Phenolic acids from microbial metabolism of dietary flavan-3-ols. A: 

Munné-Bosch S (editor): Phenolic acids: composition, applications and health benefits. 

Nova Science Publishers; 2012. ISBN: 978-1-61942-040-3.  



320 Annex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altres capítols de llibre 321 

 

Capítol de llibre IV: Maria Rotches-Ribalta, Mireia Urpi-Sarda, Sara Tulipani, Pilar 

Trespalacios, Montserrat Rabassa-Bonet, María Boto-Ordóñez, Rosa Vazquez-Fresno, 

Mar Garcia-Aloy, Rafael Llorach, Cristina Andres-Lacueva. Metabolism and 

pharmacokinetics of resveratrol: sources and food matrix on the bioavailability of 

resveratrol. A: Delmas D (editor): Resveratrol: sources, production, and health benefits. 

Nova Science Publishers; 2012. ISBN: 978-1-62081-997-5 

SOURCES AND FOOD MATRIX ON THE  

BIOAVAILABILITY OF RESVERATROL 
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ABSTRACT 
 

Resveratrol consumption has been positively associated with the prevention of a number 

of diseases, mainly due to its reported antioxidant activity and anti-inflammatory and 

antitumor effects, and has, therefore, the potential to be evaluated for therapeutic use. 

However, scarce studies have been carried out in humans and the results yielded are still 

controversial. Before making nutritional recommendations regarding this promising 

molecule, other aspects such as dietary intake and bioavailability should be considered.  

Resveratrol and other stilbenes, such as piceid, have been identified in a large number of 

plants, although they have been found in a few dietary components, with red wine and grape 

products as the major sources. Therefore, urinary resveratrol metabolites have been described 

as nutritional biomarkers of wine consumption, providing an additional tool for clinical and 

epidemiological studies, since they reflect a more objective assessment of nutrient intake than 

self-reported dietary data. Its estimated intake or exposure is essential in order to relate 

resveratrol consumption with its possible health effects in vivo. However, resveratrol is 

rapidly metabolized, and therefore the bioactivity of this compound will be related to its 

metabolites. Identification and measurement of metabolic forms are key prerequisites for 

understanding the role of these compounds, since they will be the ones that reach the 

peripheral circulation and tissues where they could exert their biological effect. Phase II 

metabolism of resveratrol has been widely studied, with the glucuronide and sulfate forms 

being the main resveratrol conjugates. However, few studies have focused on the microbial 

metabolism of resveratrol, which leads to dihydroresveratrol formation, although this could 

give a better idea about effects of long-term resveratrol consumption. Furthermore, the matrix 

in which resveratrol is delivered could play an important role in its bioavailability.  

This chapter, therefore, provides an overview of the metabolism of resveratrol after 

short- and long-term consumption and the microbiota and food matrix effects on its 

bioavailability. This needs to be considered in order to gain a better understanding of the 

links between resveratrol intake and health.  
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Comunicacions a Congressos 

 

Durant el període predoctoral s’han presentat fins a 17 comunicacions a congressos, 2 

dels quals presenten alguns dels resultats recollits en la present Tesi Doctoral. Aquestes 

2 comunicacions s’han presentat com a pòster i com a comunicació pòster en dos 

congressos internacionals: el “IX Congreso Internacional de Barcelona sobre la Dieta 

Mediterránea: un estilo de vida saludable para prevenir la obesidad”, celebrat a Barcelona, 

i al “World Forum for Nutrition Research Conference: Mediterranean Food on Health 

and Disease”, celebrat a Reus. Més endavant, s’exposen la resta de comunicacions 

presentades en diferents congressos internacionals. 

  



  

 

 

  



Comunicacions a congressos 327 

 

Pòster: Tulipani S, Llorach R, Jáuregui O, López-Uriarte P, Garcia-Aloy M, Bulló M, 

Salas-Salvadó J, Andrés-Lacueva C. A nutrimetabolomic strategy driven by LC-ESI-q-

ToF-MS and LC-ESI-ITD-FTMS to evaluate the effect of nuts intake in humans with 

diagnosed metabolic syndrome. IX Congreso Internacional de Barcelona sobre la Dieta 

Mediterránea: un estilo de vida saludable para prevenir la obesidad. Barcelona 

(Espanya); Març 2012.  

 

  



  

 

  



Comunicacions a congressos 329 

 

Comunicació pòster: Garcia-Aloy M, Llorach R, Urpi-Sarda M, Tulipani S, Salas-Salvadó 

J, Martínez-González MA, Corella D, Covas MI, Estruch R, Serra-Majem Ll, Andres-

Lacueva C. Novel biomarkers of bread intake in cardiovascular high-risk participants by 

a mass spectrometry-based metabolomics approach. World Forum for Nutrition Research 

Conference: Mediterranean Food on Health and Disease. Reus (Espanya), Maig 2013.  



  

 

  



Comunicacions a congressos 331 

 

Conferència convidada: Andrés-Lacueva C, Urpi-Sarda M, Llorach R, Rotchés-Ribalta 

M, Chiva-Blanch G, Zamora-Ros R, Boto-Ordóñez M, Vázquez R, Rabassa-Bonet M, 

Tulipani S, Trespalacios P, Garcia-Aloy M, Lamuela-Raventos RM, Estruch R. 

Metabolomic and targeted study of biomarkers in an interventional clinical study on wine 

consumption. International Conference Wine Active Compounds. Beaune (França); Març 

2011. 

Comunicació oral: Tulipani S, Llorach R, Jáuregui O, López-Uriarte P, Garcia-Aloy M, 

Bulló M, Salas-Salvadó J, Andres-Lacueva C. HPLC-ESI-q-ToF-MS and LC-ESI-LTQ-

Orbitrap-MS driven untargeted strategy to explore changes in the urinary metabolome of 

MetS subjects following nuts consumption. International Workshop on Metabolomics 

‘Technology and Applications’. Bilbao (Espanya); Setembre 2011. 

Conferència convidada: Llorach R, Urpi-Sarda M, Tulipani S, Jauregui O, Garcia-Aloy 

M, Vazquez R, Rabassa M, Fernandez F, Perera A, Andres-Lacueva C. Polyphenols-rich 

diets consumption and cardiovascular-health promoting: application of different 

nutrimetabolomics strategies to develop new biomarkers of intake and health-effects. 5th 

International Conference on Polyphenols and Health. Sitges, Barcelona (Espanya); 

Octubre 2011. 

Comunicació oral: Tulipani S, Llorach R, Jáuregui O, López-Uriarte P, Garcia-Aloy M, 

Bulló M, Salas-Salvadó J, Andrés-Lacueva C. Metabolomics unveils urinary changes in 

subjects with metabolic syndrome following 12-week nuts consumption. 5th International 

Conference on Polyphenols and Health. Sitges, Barcelona (Espanya); Octubre 2011. 

Pòster: Tulipani S, Urpi-Sarda M, García-Villaba R, Rabassa M, López-Uriarte P, 

Garcia-Aloy M, Bulló M, Tomás-Barberán F, Salas-Salvadó J, Espín JC, Andrés-Lacueva 

C. Urolithins are the main urinary microbial-derived phenolic metabolites able to 

discriminate a moderate consumption of nuts in subjects with MetS. 5th International 

Conference on Polyphenols and Health. Sitges, Barcelona (Espanya); Octubre 2011. 

Conferència convidada: Tulipani S, Llorach R, Perera-Luna A, Jáuregui O, López-

Uriarte P, Garcia-Aloy M, Bulló M, Salas-Salvadó J, Andrés-Lacueva C. Discovery of 

metabolomics biomarkers of nuts consumption to decipher the role in the improvement 

of the metabolic syndrome status. 8th Annual International Meeting of the Metabolomics 

Society. Washington (Estats Units d’Amèrica); Juny 2012. 



332 Annex 

 

Pòster: Tulipani S, Llorach R, Perera-Luna A, Jáuregui O, López-Uriarte P, Garcia-Aloy 

M, Bulló M, Salas-Salvadó J, Andrés-Lacueva C. Metabolomic biomarkers of type 2 

diabetes in the identification of responsive metabotypes to nuts consumption in the 

reduction of insulin resistance. 72nd Scientific sessions of the ADA (American Diabetes 

Association). Philadelphia (Estats Units d’Amèrica); Juny 2012. 

Pòster: Tulipani S, Llorach R, Perera-Luna A, Jáuregui O, López-Uriarte P, Garcia-Aloy 

M, Bulló M, Salas-Salvadó J, Andrés-Lacueva C. Metabolomic biomarkers of type 2 

diabetes in the identification of responsive metabotypes to nuts consumption in the 

reduction of insulin resistance. 26th International Conference on Polyphenols (ICP 2012). 

Florence (Itàlia); Juliol 2012. 

Pòster: Tulipani S, Llorach R, Perera-Luna A, Fernandez-Albert F, López-Uriarte P, 

Garcia-Aloy M, Bulló M, Salas-Salvadó J, Andrés-Lacueva C. Metabolomics to explore 

the metabolic syndrome status and response to nuts consumption. NuGOweek 2012: 

“Nutrition, lifestyle and genes in the changing environment”. Helsinki (Finlàndia); Agost 

2012. 

Comunicació oral: Tulipani S, Llorach R, Perera-Luna A, Jáuregui O, López-Uriarte P, 

Garcia-Aloy M, Bulló M, Salas-Salvadó J, Andrés-Lacueva C. Metabolomic biomarkers 

of type 2 diabetes in the identification of responsive metabotypes to nuts consumption in 

the reduction of insulin resistance. II International Workshop on Metabolomics & 

Proteomics (CIC BioGUNE). Bilbao (Espanya); Octubre 2012. 

Pòster: Garcia-Aloy M, Llorach R, Urpi-Sarda M, Tulipani S, Vázquez Fresno R, 

Rabassa-Bonet M, Andres-Lacueva C. Nutrimetabolomic approach to identify 

biomarkers for bread consumption monitoring in an elderly mediterranean population at 

high cardiovascular risk. Second International Congress of Translational Research in 

Human Nutrition. Clermont-Ferrand (França); Març 2013. 

Comunicació oral: Andres-Lacueva C, Garcia-Aloy M, Urpi-Sarda M, Tulipani S, Salas-

Salvado J, Martinez-Gonzalez MA, Corella D, Covas MI, Estruch R, Serra-Majem Ll, 

Llorach R. Discovery biomarkers of bread intake in cardiovascular high-risk participants. 

A Mass Spectrometry-based Metabolomics approach. 9th Annual International 

Conference of the Metabolomics Society. Glasgow (Regne Unit); Juliol 2013. 

  



Comunicacions a congressos 333 

 

Conferència convidada: Andres-Lacueva C, Urpi-Sarda M, Garcia-Aloy M, Vazquez-

Fresno R, Estruch R, Corella D, Martínez-González MA, Salas-Salvadó J, Covas MI, 

Serra-Majem L, Draper J, Llorach R. New metabolomics strategies in clinical nutrition 

research: from diet to revealing disease risk biomarkers. 20th International Congress of 

Nutrition. Granada (Espanya); Setembre 2013. 

Pòster: Garcia-Aloy M, Llorach R, Vázquez-Fresno R, Urpi-Sarda M, Tulipani S, Salas-

Salvadó J, Martínez-González MA, Corella D, Covas MI, Estruch R, Andres-Lacueva C. 

Untargeted metabolomic fingerprinting of the Mediterranean dietary pattern. NuGOweek 

2013: “Nutrigenomics & More”. Freising-Weihenstephan, Munich (Alemanya); 

Setembre 2013. 

Conferència convidada: Andres-Lacueva C, Urpi-Sarda, Garcia-Aloy M, Vazquez-

Fresno R, Estruch R, Corella D, Martínez-González MA, Salas-Salvadó J, Covas MI, 

Serra-Majem L, Draper J, Llorach R. New metabolomics strategies in clinical nutrition 

research: from diet to revealing disease risk biomarkers. VI International Confrence on 

Polyphenols and Health (ICPH-6). Buenos Aires (Argentina); Octubre 2013.



  

 

 

 

 


	00_1_intro
	00_2_interes
	00_3_antecedents
	01_review
	02_capitol
	03_cocoa_review
	04_05_disseny
	06_pa
	07_efinut
	08_nuts
	09_cocoa_chronic
	10_cocoa_predimed
	11_discussio
	12_conclusions
	13_bibliografia
	16_annex_mait
	17_annex_mastitis
	18_annex_capitols
	19_annex_congressos

