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En les últimes dècades, la prevalença de l’obesitat, la síndrome metabòlica i la 

resistència a la insulina, entre altres alteracions metabòliques, ha augmentat de forma 

notable en molts països arreu del món. Per exemple, als EUA, gairebé tres quartes parts de 

la població adulta presenta sobrepès o obesitat, de les quals almenys una tercera part pateix 

síndrome metabòlica (Grundy, 2007). A Espanya, l’estudi de la Sociedad Española para el 

Estudio de la Obesidad (SEEDO), realitzat l’any 2000, mostra una prevalença d’obesitat del 

14.5% en la població d’entre 25 i 60 anys (Aranceta et al., 2003). D’altra banda, la 

prevalença mundial estimada per la diabetis en la població adulta era d’un 6.4% l’any 2010, i 

es preveu que aquest percentatge augmenti fins a un 7.7% l’any 2030, constituint la diabetis 

mellitus de tipus 2 (DM2) el 90% dels casos (Nolan et al., 2011). Aquestes dades són 

d’especial rellevància, ja que aquests trastorns contribueixen a l’aparició de malalties 

cardiovasculars, que són la primera causa de mortalitat en els països occidentals (Mendis et 

al., 2011). 

Els factors ambientals, com la dieta i l’exercici físic, juguen un paper important en 

l’aparició de les alteracions metabòliques esmentades anteriorment (Johnson et al., 2007). 

En els últims anys, paral·lelament a l’augment de la ingesta calòrica total, s’ha observat un 

canvi de la proporció amb què alguns nutrients formen part de la dieta humana. En aquest 

sentit, destaca l’augment del consum de fructosa en les tres últimes dècades, principalment 

com a edulcorant de begudes refrescants (Elliott et al., 2002; Lim et al., 2010). De fet, s’ha 

relacionat el consum d’una o més begudes edulcorades al dia amb una major predisposició 

a patir síndrome metabòlica (Dhingra et al., 2007), i diversos estudis realitzats en humans 

mostren que les dietes riques en fructosa incrementen la concentració de triglicèrids i 

glucosa en plasma, provoquen l’acumulació ectòpica de lípids, i causen resistència a la 

insulina a nivell hepàtic (Tappy i Lê, 2010).  

L’administració de fructosa a rates produeix uns desequilibris metabòlics similars als que 

pateixen els humans amb síndrome metabòlica, com ara hipertensió, hipertrigliceridèmia, 

hiperinsulinèmia i intolerància a la glucosa (Oron-Herman et al., 2008). Per aquest motiu, 

s’ha acceptat la rata alimentada amb fructosa com un bon model per a l’estudi d’aquesta 

síndrome (Nagai et al., 2002). 

Estudis previs realitzats pel nostre grup de recerca van demostrar que l’administració de 

fructosa al 10% (pes/volum, p/v) en l’aigua de beguda a rates Sprague-Dawley mascle 

durant 14 dies produeix hipertrigliceridèmia i esteatosi hepàtica degut a un increment de la 

síntesi de lípids, juntament amb una reducció del catabolisme dels àcids grassos. Les rates 

mascle presentaven hiperleptinèmia i un estat de resistència hepàtica a la leptina (Roglans 

et al., 2007; Vilà et al., 2008).  

Per altra banda, diversos estudis epidemiològics realitzats en humans mostren una 

associació directa entre el consum de begudes edulcorades amb fructosa i el risc de 
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desenvolupar DM2 i malalties cardiovasculars, especialment en dones (Meyer et al., 2000; 

Schulze et al., 2004; Palmer et al., 2008). Per tal d’esbrinar si en el nostre model es 

produïen diferents alteracions metabòliques en resposta a la ingesta de fructosa en funció 

del gènere, es va dur a terme un nou estudi seguint les mateixes condicions experimentals, 

però amb rates Sprague-Dawley femella. Els resultats van mostrar que l’administració de 

fructosa al 10% (p/v) en l’aigua de beguda a rates Sprague-Dawley femella durant 14 dies, a 

més de produir hipertrigliceridèmia i esteatosi hepàtica, provoca l’aparició d’hiperglucèmia, 

hiperinsulinèmia i intolerància a la glucosa (Vilà et al., 2011). Per tant, les dades obtingudes 

en aquest estudi suggereixen que les rates femella són més susceptibles als efectes 

negatius induïts per l’administració de fructosa.  

 

Segons els estudis previs mencionats, la hipòtesi plantejada en el present treball és que 

les diferències observades entre gèneres amb referència als desordres metabòlics produïts 

per la fructosa poden ser degudes al fet que les rates femella responguin de forma precoç i 

més intensa al consum de fructosa respecte de les rates mascle, a que els mecanismes 

moleculars implicats en les alteracions causades pel consum de fructosa no siguin els 

mateixos en les rates mascle i femella, o bé que tinguin lloc ambdues circumstàncies alhora. 

 

En conseqüència, els objectius que s’han pretès assolir en la present tesi doctoral han 

estat: 

 

1. Determinar en quin moment apareixen la hipertrigliceridèmia i l’esteatosi hepàtica 

com a conseqüència de la ingesta de fructosa al 10% (p/v) en l’aigua de beguda en rates 

Sprague-Dawley femella, i estudiar quins són els mecanismes moleculars subjacents. 

 

2. En els mateixos animals, esbrinar en quin moment té lloc l’augment de les 

concentracions d’insulina i glucosa plasmàtiques, quan apareix la intolerància a la 

glucosa, i determinar quins són els mecanismes moleculars pels quals la fructosa causa 

aquestes alteracions. 
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1 SÍNDROME METABÒLICA 

1.1 Definició 

La síndrome metabòlica és un trastorn constituït per una sèrie de factors 

interrelacionats que augmenten el risc de patir malalties cardiovasculars i DM2. Els 

components principals de la síndrome metabòlica són: obesitat abdominal, dislipèmia 

aterogènica (nivells elevats de triglicèrids i LDL petites i denses, i nivells reduïts d’HDL), 

hipertensió arterial, resistència a la insulina, un estat pro-inflamatori i un estat pro-

trombòtic (Grundy, 2004).  

El concepte de síndrome metabòlica va aparèixer l’any 1988, quan Reaven va 

proposar el terme “síndrome X” per a definir una sèrie de factors que tenien lloc en el 

mateix individu i jugaven un paper important en la gènesi de la malaltia coronària 

(Reaven, 1988). Des d’aquest moment, diverses organitzacions internacionals com 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS) l’any 1998, la National Cholesterol Education 

Program (NCEP) el 2001, o la International Diabetes Federation (IDF) l’any 2005, entre 

d’altres, han intentat unificar els criteris per a definir la síndrome metabòlica. Actualment, 

una de les definicions de síndrome metabòlica més àmpliament utilitzades és la 

proposada pel National Cholesterol Education Program-Third Adult Treatment Panel III 

(NCEP:ATPIII) (Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Cholesterol in Adults, 2001), segons el qual es considera que per al diagnòstic de la 

síndrome metabòlica és necessari que coexisteixin almenys tres dels següents trets: 

• Perímetre abdominal > 102 cm en homes, > 88 cm en dones 

• Triglicèrids ≥ 150 mg/dL 

• Colesterol HDL < 40 mg/dL en homes, < 50 mg/dL en dones 

• Pressió arterial ≥ 130 / ≥ 85 mmHg 

• Glucosa en dejú ≥ 110 mg/dL*  

 

1.2 Epidemiologia i importància clínica 

La importància del diagnòstic de la síndrome metabòlica resideix en la seva utilitat 

clínica per a detectar i tractar individus amb un elevat risc de patir determinats trastorns o 

malalties, ja que existeixen diversos treballs que associen la presència de síndrome 

metabòlica amb un increment del risc a patir malalties cardiovasculars i DM2 (Alexander 

et al., 2003; Ford et al., 2008) (figura II-1). En aquest sentit, Mottillo et al. (2010) 

descriuen que la presència d’aquesta síndrome es relaciona amb un augment de 2 

                                                
*L’American Diabetes Association va establir més tard el límit en ≥100 mg/dL (Genuth et al., 2003) 
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vegades del risc de patir malalties cardiovasculars, i amb un augment de 1.5 vegades del 

risc de mortalitat general.  

Pel que fa a la seva prevalença, es troba en augment constant, paral·lel a la 

urbanització, l’obesitat i els hàbits sedentaris. Segons les dades d’un estudi de Ford et al. 

(2002), la síndrome metabòlica afectaria aproximadament un 22% de la població nord-

americana. Més recentment, i d’acord amb l’estudi National Health and Examination 

Survey (NHANES) 2003-2006, la prevalença hauria augmentat fins a un 34% (Ervin, 

2009). A més, s’estima que en els propers 15 anys la prevalença  de la síndrome 

metabòlica incrementi un 5% (Kassi et al., 2011). Així doncs, la síndrome metabòlica 

constitueix un important problema de salut pública. 

 

 
Figura II-1. Components de la síndrome metabòlica. Risc de DM2 i  

malalties cardiovasculars (CVD). Imatge d’Azhar (2010). 
 

1.3 Factors de risc 

La susceptibilitat de patir síndrome metabòlica ve determinada per diferents factors de 

risc, modificables i no modificables. Entre els factors de risc no modificables es troben 

l’edat i l’herència genètica de cada individu.  

Els gens poden influir en el desenvolupament de la síndrome metabòlica de diverses 

maneres. Cadascun dels components de la síndrome (obesitat, dislipèmia, hiperglucèmia 

i hipertensió arterial) té una base genètica, per a la qual s’han identificat gens candidats. 

Per exemple, l’obesitat visceral s’ha associat amb polimorfismes en el gen ADIPOQ, que 

codifica l’hormona adiponectina (Sutton et al., 2005), i els nivells de lípids plasmàtics 

s’han associat amb variacions dels gens que codifiquen les apolipoproteïnes E i C-III 

(APOE i APOC3, respectivament) (Sing et al., 1985; Waterworth et al., 2000). Però també 

s’han identificat gens que per sí mateixos afecten més d’un dels components de la 
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síndrome metabòlica, com és el cas de NR3C1, que codifica el receptor de 

glucocorticoides, i del que s’han descrit determinats polimorfismes relacionats amb 

l’obesitat, hipertensió i resistència a la insulina (Rosmond, 2002).  

D’altra banda, l’edat és un dels factors de risc amb més rellevància, ja que 

l’envelliment per si mateix s’associa amb la resistència a la insulina i amb un augment del 

teixit adipós visceral, alteracions importants en la patogènesi de la síndrome metabòlica. 

De fet, s’ha observat que la prevalença de la síndrome metabòlica augmenta de forma 

molt marcada entre els 30 i els 50 anys (Park et al., 2003). Concretament, en la cohort 

NHANES 2003-2006, els individus amb 60 anys o més eren 4 vegades (en el cas dels 

homes) o 6 vegades (en el cas de les dones) més susceptibles de patir síndrome 

metabòlica que els individus amb edats compreses entre 20-39 anys (Ervin, 2009). 

Pel que fa als factors de risc ambientals (modificables), engloben factors condicionats 

per l’estil de vida, com el tabaquisme, el sedentarisme i els mals hàbits dietètics. Per 

exemple, en la cohort NHANES 1988-1994, es va observar un augment de la prevalença 

de la síndrome metabòlica en els individus fumadors, probablement per l’efecte del 

tabaquisme sobre la resistència a la insulina (Park et al., 2003). En la mateixa cohort, es 

va observar una major predisposició a patir síndrome metabòlica en els individus més 

sedentaris, ja que l’exercici físic promou la pèrdua de pes i una millora dels factors de risc 

associats a l’obesitat, com ara la pèrdua de teixit adipós visceral, l’increment de la 

sensibilitat a la insulina, l’augment dels nivells de colesterol HDL i la reducció dels nivells 

de triglicèrids (Park et al., 2003). 

D’altra banda, s’ha observat una associació directa entre la síndrome metabòlica i 

l’índex de massa corporal. En l’estudi NHANES 2003-2006, els homes amb sobrepès i 

obesitat eren, respectivament, 6 i 32 vegades més susceptibles de patir síndrome 

metabòlica que els individus amb un índex de massa corporal normal (Ervin, 2009). Per 

tant, els hàbits dietètics tenen especial rellevància en la prevenció de l’aparició de la 

síndrome metabòlica.  

Referent a la dieta, cal destacar que en les últimes tres dècades, juntament amb 

l’augment de la ingesta calòrica total, s’ha produït un canvi en la proporció amb què 

alguns nutrients constitueixen la dieta humana (Elliott et al., 2002). L’augment del consum 

de begudes ensucrades (BE), sucs de fruita, postres, gelatines i caramels han contribuït a 

l’increment de les calories ingerides procedents de sucres, essent les BE la principal font 

de sucres afegits a la dieta americana (Johnson, Appel et al., 2009). A més, als EUA, les 

calories procedents de les BE han passat de suposar el 3.9% de la ingesta calòrica a 

finals dels anys 70, a un 9.2% l’any 2001 (Malik et al., 2010). 

Tanmateix, diversos estudis epidemiològics han descrit associacions positives entre el 

consum de BE, l’augment de pes a llarg termini, i el risc de patir síndrome metabòlica, 
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DM2 i cardiopatia coronària (Dhingra et al., 2007; Hu i Malik, 2010). Així, l’American Heart 

Association (AHA) va fer públic un comunicat en el que es recomanava que la ingesta de 

sucres afegits no fos superior a 100 Kcal/dia i 150 Kcal/dia per a dones i homes, 

respectivament, amb la finalitat de reduir el risc de patir malalties cardiovasculars 

(Johnson, Appel et al., 2009).  

Existeixen tres raons principals que expliquen la relació entre un consum elevat de BE 

i l’obesitat, DM2 i altres alteracions metabòliques (Malik et al., 2010; Hu i Malik, 2010). En 

primer lloc, l’elevat contingut calòric de les BE facilita l’increment de la ingesta calòrica 

total dels consumidors habituals, ja que un refresc de 355 mL conté 35-37.5 g de sucres i, 

per tant, aporta entre 140-150 Kcal. En segon lloc, es produeix una manca de 

compensació energètica quan les calories s’ingereixen en forma líquida, afavorint un 

consum calòric excessiu. Per exemple, l’estudi de DiMeglio i Mattes (2000), realitzat amb 

humans, va demostrar que davant la ingesta de 450 Kcal/dia de sucres en forma líquida 

es produïa un augment del total de calories consumides i del pes corporal; en canvi, si 

s’ingeria la mateixa quantitat de sucres en forma sòlida, es reduïa el consum d’altres 

aliments en més de 450 Kcal, i no s’observaven canvis en el pes corporal. En tercer i 

últim lloc, moltes BE contenen fructosa, ja que és un component dels edulcorants més 

àmpliament utilitzats: la sacarosa i l’HFCS (High Fructose Corn Syrup), i està àmpliament 

descrit que el metabolisme de la fructosa, a diferència del metabolisme d’altres 

carbohidrats, pot influir negativament en l’homeòstasi energètica de l’organisme. De fet, 

en els últims anys s’han publicat diversos estudis que descriuen els efectes negatius del 

consum de fructosa, entre els quals es troben l’acumulació d’adipositat visceral, l’augment 

de la lipogènesi hepàtica, la dislipèmia i la resistència a la insulina (Elliott et al., 2002; 

Havel, 2005; Stanhope et al., 2009). 

 

 

2 FRUCTOSA 

La fructosa, també coneguda com levulosa, és un monosacàrid que es troba a la 

natura principalment en la fruita i la mel, i també formant part del disacàrid sacarosa, per 

unió a una molècula de glucosa. La seva fórmula empírica és C6H12O6, la mateixa que la 

de la glucosa.  

Mentre que fa uns segles la fructosa era pràcticament absent en la nostra dieta, 

actualment n’ha esdevingut un dels principals components, degut a l’àmplia utilització 

d’edulcorants. 
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2.1 Evolució del seu consum 

La introducció del sucre comú (sacarosa) en la dieta és relativament recent. Abans, 

l’edulcorant principal era la mel, però era un producte poc comú i, per tant, la majoria de 

la població no en consumia. El sucre extret de la canya dolça va ser introduït a Europa 

durant l’Edat Mitjana; es tractava d’un producte car que només es podia permetre la gent 

adinerada. No obstant, el descobriment del Nou Món va permetre l’expansió de la 

producció de sucre de la canya dolça, i a principis del segle XVIII es va desenvolupar la 

indústria del sucre obtingut de la remolatxa a Alemanya, França i  Àustria, conduint a un 

augment marcat de la producció de sucre a nivell mundial, i a un augment del seu ús en 

la població. Abans de la introducció del sucre, la dieta es basava en hidrats de carboni, 

però eren principalment midons (ordi, blat, civada, sègol). Tanmateix, amb l’augment de 

la disponibilitat del sucre, sobretot a partir del segle XVIII, es va començar a emprar com 

a edulcorant del te i el cafè, i el seu ús es va estendre ràpidament a la preparació de 

dolços i productes de pastisseria. A principis del segle XX el sucre havia esdevingut un 

important component de la dieta humana (Johnson et al., 2007; Tappy i Lê, 2010). 

El consum de sucre va continuar incrementant en el segle XX, i la sacarosa va 

romandre com l’edulcorant gairebé exclusiu fins a principis de la dècada dels 70, quan als 

EUA es va introduir un nou edulcorant anomenat High Fructose Corn Syrup (HFCS), 

obtingut per extracció del midó de blat de moro, la seva hidròlisi a glucosa, i la posterior 

conversió d’una part de la glucosa en fructosa per un procés d’isomerització enzimàtica 

(Johnson et al., 2007; Tappy i Lê, 2010). Es poden obtenir HFCS amb diferents 

proporcions de fructosa i glucosa. Els més comuns són l’HFCS-42 i l’HFCS-55, que 

contenen un 42% i un 55% de fructosa, respectivament, i glucosa en el percentatge 

restant (Havel, 2005; Johnson i Murray, 2010). El seu alt poder edulcorant, juntament 

amb les seves propietats organolèptiques i el seu baix cost van contribuir a un ràpid 

increment del seu consum als EUA en detriment de la sacarosa (figura II-2), constituint el 

principal edulcorant utilitzat en la indústria de les begudes (Johnson, Appel et al., 2009; 

Tappy i Lê, 2010). La combinació del sucre amb l’HFCS s’ha traduït en un increment 

addicional del 30% en la ingesta d’edulcorants en els últims 40 anys, principalment amb 

les BE (Johnson et al., 2007). 
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Figura II-2. Consum de sacarosa i HFCS als EUA. 

Gràfica de Tappy i Lê (2010). 
 

Així doncs, en les últimes dècades ha augmentat notablement el consum de fructosa 

com a conseqüència de l’increment en la ingesta de BE i altres productes edulcorats amb 

sacarosa o HFCS. De fet, abans de l’any 1900, la població dels EUA consumia al voltant 

de 15 g de fructosa al dia (Park et al., 1993), mentre que cap als anys 1990, la ingesta de 

fructosa es va incrementar fins a uns 55 g/dia (Vos et al., 2008). Més recentment, les 

dades de l’estudi NHANES 2003-2006, mostren que el consum actual de fructosa se situa 

al voltant d’uns 74 g/dia (Jalal et al., 2010). 

 

2.2 Propietats dietètiques i ús en pacients diabètics 

Una de les principals raons per a l’àmplia utilització de la fructosa és el seu elevat 

poder edulcorant. En estudis comparatius, en els quals el poder edulcorant de la 

sacarosa es va establir en 100, la fructosa presentava un poder edulcorant de 173, 

mentre que el de la glucosa era de 74. Això confereix al HFCS-55 1.28 vegades més 

poder edulcorant que la sacarosa (Bray et al., 2004).  

Per altra banda, l’índex glucèmic (IG) classifica els carbohidrats en funció de la 

magnitud amb què incrementen la glucèmia després de ser ingerits. L’IG d’un aliment es 

defineix com el quocient entre l’àrea sota la corba de les concentracions de glucosa en 

sang mesurades al llarg de dues hores després de la ingesta de l’aliment en estudi (en la 

quantitat equivalent a 50 g de carbohidrat biodisponible), i l’àrea sota la corba de les 

concentracions de glucosa en sang determinades després de la ingesta de 50 g d’un 

producte de referència (glucosa o pa blanc, als quals s’ha assignat un IG de 100), 

multiplicat per 100. Per tant, els aliments amb un IG elevat són digerits i absorbits de 

forma ràpida i fan fluctuar els nivells de glucosa sanguínia de forma marcada, mentre que 

els aliments amb un IG baix produeixen increments més moderats dels nivells de glucosa 

i insulina, a més d’augmentar la sensació de sacietat. Així, diversos estudis han 

considerat els aliments amb un IG baix més sans i menys susceptibles de conduir a 

l’obesitat i la diabetis (Segal et al., 2007).  
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Referent a la fructosa, inicialment va atraure molt interès com a edulcorant 

potencialment beneficiós per als pacients amb diabetis, ja que presenta un IG baix (19) 

enfront de la sacarosa, la qual, degut al seu contingut en glucosa, presenta un IG de 68 

(Foster-Powell et al., 2002).  

Una altra característica de la fructosa que feia atractiu el seu ús com a edulcorant per 

a pacients diabètics és el fet que no estimula la secreció d’insulina per part de les 

cèl·lules β del pàncrees, probablement degut a l’absència del transportador de fructosa 

GLUT5 en aquestes cèl·lules, ni tampoc requereix insulina en les etapes inicials del seu 

metabolisme (Bray et al., 2004). A més, l’addició de petites quantitats de fructosa quan 

s’ingereix glucosa estimula la síntesi de glicogen a nivell hepàtic i redueix la glucèmia en 

pacients amb DM2 (Moore et al., 2000).  

Per tots aquests motius, es va suggerir l’ús de la fructosa com a edulcorant en 

pacients amb diabetis per ajudar a mantenir el control de la glucèmia; probablement com 

a conseqüència d’aquest fet, actualment la fructosa es ven en diversos establiments 

d’alimentació saludable. L’elevat poder edulcorant d’aquest monosacàrid, esmentat 

anteriorment, també ha conferit interès a la fructosa en aquest tipus d’establiments, ja que 

la fructosa permet obtenir la mateixa dolçor que la sacarosa amb una quantitat menor, i 

per tant, aportant també menys calories (tant la sacarosa com la fructosa proporcionen 4 

Kcal/g). 

No obstant això, en els últims anys s’ha observat que la fructosa presenta molts 

efectes negatius sobre el metabolisme energètic. En humans, el seu consum s’ha 

relacionat amb cadascun dels trets característics de la síndrome metabòlica, incloent 

dislipèmia, adipositat visceral, resistència a la insulina i augment de la pressió arterial 

(Stanhope et al., 2009; Tappy i Lê, 2010). De fet, els efectes adversos de la fructosa 

sobre el perfil de lípids plasmàtics van conduir a l’American Diabetic Association a 

advertir que no és recomanable l’ús de la fructosa com a edulcorant en pacients diabètics 

(Franz et al., 2002). 

 

2.3 Metabolisme de la fructosa. Diferències respecte la glucosa. 

La fructosa és un sucre altament lipogènic, ja que la seva ingesta incrementa 

notablement la síntesi dels àcids grassos en el fetge, mentre que aquest efecte no 

s’observa en resposta a una ingesta isocalòrica de glucosa (Elliot et al., 2002). Això és 

degut a que no tots els hidrats de carboni segueixen les mateixes rutes metabòliques ni 

tenen efectes biològics equivalents.  

La fructosa present a l’intestí, procedent de la ingesta de fructosa pura, d’HFCS o de 

la digestió de sacarosa, és transportada a l’interior dels enteròcits a través del 

transportador específic per a la fructosa GLUT5, que s’expressa principalment en el jejú, 



II. REVISIÓ TEÒRICA 

14 

en el pol apical dels enteròcits. Un cop a l’interior de l’enteròcit, la fructosa difon a la sang 

portal mitjançant el transportador de glucosa i fructosa GLUT2, localitzat a la membrana 

basolateral de l’enteròcit. Un cop absorbida, la fructosa present a la sang portal és 

captada pel fetge de forma ràpida i eficient a través del transportador GLUT2 (Tappy i Lê, 

2010).  

Una primera diferència respecte el metabolisme de la glucosa resideix precisament en 

l’elevada extracció de la fructosa per part del fetge. Mentre que la glucosa és 

metabolitzada a nivell hepàtic i extrahepàtic (múscul esquelètic, teixit adipós, cervell,...), 

és molt poca la quantitat de fructosa que escapa del metabolisme hepàtic i arriba a la 

circulació sistèmica (Havel et al., 2005; Schaefer et al., 2009). En aquest sentit, s’ha 

observat que després de la ingesta d’1 g de fructosa per cada Kg de massa corporal, la 

concentració de fructosa en plasma només arriba a 0.5 mM, mentre que la ingesta d’una 

quantitat similar de glucosa augmenta la glucèmia fins a una concentració de 10 mM 

(Havel et al., 2005). 

Un cop a l’interior de l’hepatòcit, la fructosa és fosforilada a fructosa-1-fosfat per 

l’enzim fructocinasa (FK), altament específic per la fructosa. La fructosa-1-fosfat és 

metabolitzada per l’enzim aldolasa B, donant gliceraldehid i dihidroxiacetona-fosfat, que al 

seu torn donaran lloc a gliceraldehid-3-fosfat. El gliceraldehid-3-fosfat pot entrar en la via 

glicolítica i transformar-se en piruvat (Nseir et al., 2010; Samuel et al., 2011) (figura II-3).  

 

 
Figura II-3. Metabolisme de la fructosa i la glucosa en cèl·lules hepàtiques. 

Imatge de Tappy i Lê (2010). 
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En el cas de la glucosa, la seva entrada a la via glicolítica es produeix sota el control 

de l’enzim glucocinasa (GK), que fosforila la glucosa a glucosa-6-fosfat. La glucosa-6-

fosfat és convertida a fructosa-6-fosfat, i posteriorment, a fructosa-1,6-difosfat per acció 

de la fosfofructocinasa, enzim limitant de la glicòlisi. La fructosa-1,6-difosfat resultant és 

metabolitzada per donar lloc a les trioses-fosfat dihidroxiacetona-fosfat i gliceraldehid-

fosfat, convergint en aquest punt amb el metabolisme de la fructosa (Tappy i Lê, 2010) 

(figura II-3). 

Cal destacar que el metabolisme de la glucosa posseeix un mecanisme de 

retroalimentació negativa, ja que l’activitat de l’enzim fosfofructocinasa és inhibida quan 

els nivells d’ATP i citrat són elevats, permetent la regulació de la reacció de glicòlisi en 

funció de l’estatus energètic de la cèl·lula (Tornheim i Lowenstein, 1976). Pel que fa al 

metabolisme de la fructosa, no només eludeix aquest mecanisme de retroalimentació 

negativa, sinó que, a més a més, la fructosa és capaç de regular positivament el seu 

propi metabolisme (Havel et al., 2005; Segal et al., 2007). Així, s’ha observat que 

l’administració de fructosa augmenta l’expressió de GLUT5 a nivell intestinal (Johnson, 

Perez-Pozo et al., 2009). També s’ha descrit que la fructosa augmenta l’expressió de 

l’enzim FK, de manera que els consumidors crònics són més susceptibles de patir els 

efectes negatius de la fructosa (Ouyang et al., 2008). 

Una altra característica remarcable del metabolisme de la fructosa és la seva 

independència de l’acció de la insulina. La glucosa entra a la majoria de cèl·lules a través 

del transportador GLUT4, dependent d’insulina a la majoria de teixits (Bray et al 2004). 

De la mateixa manera, la conversió de glucosa a piruvat també està regulada per la 

insulina, que estimula l’expressió gènica de la GK (Kim et al., 2004). Per contra, la 

conversió de fructosa a trioses-fosfat té lloc independentment de la insulina, i és un 

procés ràpid degut a les característiques de l’enzim FK i a l’absència de la seva inhibició 

per ATP o citrat (Tappy i Lê, 2010). 

Les trioses-fosfat procedents del metabolisme de la fructosa poden convertir-se a 

glucosa i glucogen a través de la gluconeogènesi, però també poden seguir altres rutes, 

com ser convertides a piruvat i oxidades a CO2 i H2O en el cicle de Krebs, per a l’obtenció 

d’energia, o bé ser emprades per generar triglicèrids (Tappy i Lê, 2010; Nseir et al., 

2010). En la síntesi de triglicèrids, la molècula de fructosa proporciona els dos 

components necessaris: per una banda, la dihidroxiacetona-fosfat pot transformar-se en 

glicerol-3-fosfat; per altra banda, el piruvat procedent de la glicòlisi pot ser oxidat a acetil-

CoA i citrat en la mitocòndria, proporcionant els carbonis necessaris per a la lipogènesi, i 

formar àcids grassos de cadena llarga que seran esterificats amb el glicerol per a formar 

triglicèrids (Havel, 2005). La facilitat amb què l’esquelet carbonat de la fructosa pot 

transformar-se en triglicèrids, juntament amb la inducció del seu propi metabolisme fan 
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que la fructosa sigui l’hidrat de carboni amb més capacitat per induir hipertrigliceridèmia 

(Fried i Rao, 2003). 

 

2.4 Alteracions produïdes per la fructosa 

2.4.1 Estudis en humans 

Com s’ha mencionat anteriorment, es considera que la fructosa és el carbohidrat més 

hipertrigliceridèmic, en part degut a la marcada inducció de la lipogènesi hepàtica. En 

aquest sentit, s’ha descrit que el consum de fructosa en forma líquida (30% de la ingesta 

calòrica total) incrementa la concentració de triglicèrids postprandials en només 24 hores, 

en comparació amb el consum de la mateixa quantitat de glucosa (Teff et al., 2004), la 

qual cosa suggereix que es tracta d’una de les alteracions inicials que causa la ingesta 

d’aquest carbohidrat.  

Cal dir que normalment la fructosa i la glucosa no s’utilitzen com a edulcorants en 

forma pura, sinó en forma d’HFCS o sacarosa. Tanmateix, Stanhope et al. (2008) van 

comparar l’efecte metabòlic de la ingesta aguda (24 hores) d’HFCS, sacarosa, fructosa i 

glucosa, i no van observar diferències en l’elevació dels nivells de triglicèrids 

postprandials causada per la ingesta de sacarosa, HFCS o fructosa pura. 

Al marge dels estudis de l’administració aguda de fructosa, està àmpliament descrit 

que una dieta rica en fructosa durant més d’una setmana augmenta els triglicèrids 

plasmàtics en individus sans i en pacients amb resistència a la insulina o DM2 (Tappy i 

Lê, 2010). Per exemple, Lê et al. (2006) van observar que el seguiment d’una dieta amb 

un contingut de fructosa d’1.5 g/Kg de massa corporal al dia durant 4 setmanes 

provocava un increment de les concentracions de triglicèrids i glucosa en el plasma sense 

modificar el pes corporal ni causar l’aparició de resistència a la insulina o la deposició 

ectòpica de lípids en individus sans. Més recentment, un estudi d’Stanhope et al. (2009) 

va demostrar que la ingesta de fructosa en forma líquida (25% de l’energia total) durant 

10 setmanes provoca un augment de la lipogènesi en el fetge i promou l’aparició de 

dislipèmia, alhora que augmenta la glucèmia i redueix la sensibilitat a la insulina en 

individus amb sobrepès o obesitat. Per contra, no es va observar cap d’aquests efectes 

quan es va consumir glucosa líquida en la mateixa proporció.  

A banda de l’augment dels triglicèrids plasmàtics, diversos estudis han associat el 

consum de fructosa amb l’acumulació de lípids en el fetge, donant lloc a esteatosi 

hepàtica o non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), condició associada a la patogènesi 

de la síndrome metabòlica (Targher, 2007; Kotronen i Yki-Järvinen, 2007; Smith i Adams, 

2011). Així, els treballs de Thuy et al. (2008) i Ouyang et al. (2008) mostren un major 

consum de fructosa en individus amb NAFLD. A més, Lê et al. (2009) van mostrar que el 
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consum d’una dieta rica en fructosa durant 7 dies incrementa els nivells de lípids 

intrahepatocel·lulars en individus sans. 

Amb referència als efectes perjudicials de la fructosa sobre el metabolisme de la 

glucosa i la sensibilitat a la insulina, s’ha observat que l’administració de fructosa en 

forma líquida, a raó de 3 g/Kg/dia i durant 6 dies, augmenta la glucèmia en dejú i provoca 

resistència a la insulina en el fetge i el teixit adipós d’individus sans (Faeh et al., 2005). 

Així mateix, un altre estudi va mostrar que la infusió aguda de fructosa en individus sans 

indueix resistència a la insulina, tant a nivell hepàtic com extrahepàtic (Dirlewanger et al., 

2000). A més a més, existeixen diversos estudis epidemiològics que mostren una 

associació directa entre el consum de begudes edulcorades amb fructosa i el risc de 

desenvolupar DM2 i malalties cardiovasculars, especialment en dones (Meyer et al., 

2000; Schulze et al., 2004; Palmer et al., 2008). 

D’altra banda, el fet que la fructosa no estimuli la secreció d’insulina té conseqüències 

negatives en la regulació de la ingesta calòrica, ja que la insulina inhibeix la ingesta 

d’aliments actuant directament sobre el sistema nerviós central, i de forma indirecta, 

estimulant la secreció de leptina (hormona secretada pel teixit adipós que, entre altres 

funcions, regula la ingesta energètica). En aquest sentit, el treball de Teff et al. (2004) va 

mostrar que la ingesta de begudes riques en fructosa provoca més gana i un major 

consum calòric en els dies següents, amb referència a la ingesta de begudes riques en 

glucosa, probablement degut a uns nivells inferiors d’insulina i leptina plasmàtiques. A 

més, tal com s’ha mencionat anteriorment, la ingesta de begudes que contenen fructosa 

s’ha relacionat amb una manca de compensació energètica i un increment de la ingesta 

calòrica total (Vartanian et al., 2007). 

També s’han dut a terme diferents estudis per determinar si la fructosa lliure (per 

exemple, la que es troba en l’HFCS) té més efectes perjudicials que la fructosa que forma 

part de la sacarosa. S’ha observat que l’HFCS i la sacarosa produeixen una resposta 

similar en les concentracions de glucosa, insulina i leptina (Melanson et al., 2007), i 

tampoc difereixen quant a la sensació de sacietat, ni en la ingesta energètica al següent 

àpat en individus sans (Akhavan i Anderson, 2007; Melanson et al., 2007). Així, de 

moment no s’han trobat diferències entre els efectes que produeix la fructosa lliure i els 

que produeix la fructosa unida a la glucosa. 

Finalment, cal destacar que s’han observat diferències entre gèneres pel que fa als 

efectes que provoca la fructosa sobre el metabolisme. Per exemple, Bantle et al. (2000) i 

Couchepin et al. (2008) van descriure un augment més marcat en la concentració de 

triglicèrids plasmàtics com a conseqüència d’una dieta rica en fructosa en homes 

respecte en dones. En el treball de Couchepin et al. (2008), també s’observaven efectes 

més marcats sobre el metabolisme de la glucosa en homes que en dones. Aquests 
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treballs suggereixen que les dones són més resistents als efectes de la fructosa, i els 

resultats dels estudis realitzats en animals proposen que els estrògens juguen un paper 

protector, ja que quan les femelles són ovariectomitzades, la resposta a la fructosa és 

similar a la dels mascles (Roberts et al., 2001; Galipeau et al., 2002). 

 

2.4.2 La rata com a model d’experimentació animal. Antecedents experimentals. 

La rata és un bon model per a l’estudi del metabolisme de la fructosa en humans. 

Algunes espècies animals poden transformar part de la fructosa ingerida en glucosa 

gràcies a la presència de l’enzim glucosa-6-fosfatasa (G6Pc) a l’intestí. Aquest fet no té 

lloc ni en humans ni en rates, ja que els seus intestins no expressen l’esmentat enzim 

(Mayes, 1993). A més, l’administració de fructosa a rates produeix uns desequilibris 

metabòlics similars als que pateixen els humans amb síndrome metabòlica, de manera 

que s’ha acceptat la rata alimentada amb fructosa com un bon model per a l’estudi 

d’aquesta síndrome (Nagai et al., 2002). 

Les dietes que incorporen fructosa en una proporció entre 50-60% indueixen 

hipertrigliceridèmia juntament amb un marcat estat de resistència a la insulina (Nagai et 

al., 2002; Huang et al., 2004; Qu et al., 2007). En canvi, les dietes que incorporen 

fructosa en menor proporció en l’aigua de beguda (10% p/v) indueixen hipertrigliceridèmia 

i esteatosi hepàtica en un període de temps curt, sense alterar la glucèmia ni la 

sensibilitat a la insulina (Roglans et al., 2002). Aquesta forma d’administració mimetitza el 

patró de consum de fructosa en humans, i permet una ingesta de fructosa diària 

equivalent a la que es troba en el quartil superior de la població humana (Alegret et al., 

2011). 

D’aquesta manera, el nostre grup de recerca va demostrar que l’administració de 

fructosa al 10% (p/v) en l’aigua de beguda durant 14 dies a rates Sprague-Dawley mascle 

provoca hipertrigliceridèmia i esteatosi hepàtica com a conseqüència d’una reducció del 

catabolisme lipídic, efectes que no s’observaven quan el carbohidrat administrat era la 

glucosa (Roglans et al., 2007). Posteriorment, l’administració de fructosa al 10% (p/v) en 

l’aigua de beguda durant 14 dies a rates Sprague-Dawley femella va provocar 

hipertrigliceridèmia i esteatosi hepàtica, acompanyades d’hiperglucèmia, hiperinsulinèmia 

i un estat d’intolerància a la glucosa, posant de manifest una diferència en la resposta 

metabòlica a la ingesta de fructosa en funció del sexe (Vilà et al., 2011).  

 

La hipertrigliceridèmia, l’esteatosi hepàtica i la resistència a la insulina són trets 

característics de la síndrome metabòlica, però per separat també es relacionen amb un 

major risc cardiovascular. Per aquest motiu, el present treball s’ha centrat en les 
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alteracions que provoca la ingesta de fructosa sobre la síntesi de lípids, el catabolisme 

dels àcids grassos i el metabolisme de la glucosa, rutes que es descriuen a continuació. 

 

 

3 LIPOGÈNESI 

La lipogènesi és la ruta metabòlica per la qual un excés d’hidrats de carboni es 

converteix en àcids grassos, que posteriorment seran esterificats amb una molècula de 

glicerol-3-fosfat per a formar triglicèrids (Postic i Girard, 2008).  

En els rosegadors, tant el fetge com el teixit adipós presenten una alta capacitat 

lipogènica, mentre que en els humans la lipogènesi té lloc principalment en el fetge (Ferré 

i Foufelle, 2007). Entre els enzims que participen en la síntesi de triglicèrids a nivell 

hepàtic es troben: 

• la glucocinasa (GK) i la piruvat cinasa hepàtica (Liver Pyruvate Kinase, L-PK), 

enzims clau en la via de la glicòlisi, 

• l’acetil-CoA carboxilasa (ACC) i la sintasa d’àcids grassos (Fatty Acid Synthase, 

FAS), implicats en la síntesi d’àcids grassos,  

• l’estearoïl-CoA desaturasa 1 (SCD1), que catalitza la conversió dels àcids grassos 

saturats en monoinsaturats, 

• els enzims mitocondrials glicerol-3-fosfat aciltransferasa (GPAT) i diacilglicerol 

aciltransferasa (DGAT), essencials en la síntesi de triglicèrids. 

 
Figura II-4. Síntesi de triglicèrids i via de les pentoses fosfat en el fetge. PEP: fosfoenol 

piruvat, AG: àcid  gras, DAG: diacilglicerol, TG: triglicèrid 
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Cal dir que els enzims de la via glicolítica poden ser considerats com una extensió de 

la lipogènesi, ja que la principal funció de la glicòlisi en el fetge és proporcionar carbonis 

per a la síntesi de lípids (Ferré i Foufelle, 2007). 

Per altra banda, l’activitat de la via lipogènica és fortament dependent de les 

condicions nutricionals: una dieta rica en carbohidrats estimula aquesta via, mentre que 

una situació de dejú té l’efecte contrari. SREBP-1c (Sterol Regulatory Element Binding 

Protein-1c) i ChREBP (Carbohydrate Response Element Binding Protein), 

respectivament, han estat identificats com a mediadors dels efectes transcripcionals de la 

insulina i la glucosa sobre l’expressió de gens implicats en la glicòlisi i la lipogènesi (Ferré 

i Foufelle, 2007; Postic et al., 2007). 

 

3.1 SREBPs 

3.1.1 Estructura 

Els SREBPs pertanyen a la família de factors de transcripció bHLH-LZ (basic-helix-

loop-helix-leucine zipper). Les proteïnes SREBP són sintetitzades com a formes 

precursores (inactives) ancorades a la membrana del reticle endoplasmàtic (RE), i estan 

constituïdes per: 

• un fragment N-terminal, que constitueix el factor de transcripció de tipus bHLH-LZ, 

• una regió que conté 2 dominis hidròfobs transmembrana, ancorats a la membrana 

del RE, 

• l’extrem C-terminal, necessari per a la regulació de la fragmentació d’SREBP. 

Aquesta forma precursora ha de patir dues fragmentacions proteolítiques per alliberar 

el domini N-terminal, que constitueix el factor de transcripció madur. Així, la forma madura 

migrarà al nucli, on activarà la transcripció dels seus gens diana (Brown i Goldstein, 

1997). 

 

3.1.2 Subtipus: distribució i funcions 

En mamífers s’han descrit tres membres de la família SREBP: SREBP-1a, SREBP-1c 

i SREBP-2. Les isoformes SREBP-1a i SREBP-1c estan codificades pel gen SREBP-1, 

tot i que la seva transcripció s’inicia en punts diferents del gen per processament 

alternatiu, i difereixen en el primer exó (Ferré i Foufelle, 2007). Una altra diferència entre 

les isoformes 1a i 1c és la seva distribució tissular. SREBP-1c s’expressa a la majoria de 

teixits de l’organisme, tot i que els nivells més elevats d’aquest factor de transcripció es 

troben al fetge, al teixit adipós, a les glàndules adrenals i al cervell. En canvi, SREBP-1a 

s’expressa principalment en teixits amb una elevada capacitat de proliferació cel·lular, 

com són la melsa i l’intestí (Ferré i Foufelle, 2007). Per altra banda, SREBP-2 prové d’un 
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altre gen, i presenta un 50% d’homologia en la seqüència d’aminoàcids amb SREBP-1. 

L’expressió d’SREBP-2 és ubiqua (Sato, 2010). 

Les isoformes SREBP-2 i SREBP-1a estan implicades en la regulació de gens que 

controlen la síntesi de colesterol, mentre que SREBP-1c, com s’ha mencionat 

anteriorment, controla l’expressió dels enzims que participen en la lipogènesi (Ferré i 

Foufelle, 2010). 

 

3.1.3 SREBP-1c: regulació de la seva expressió i maduració 

A diferència d’SREBP-1a i SREBP-2, l’expressió d’SREBP-1c i la seva abundància en 

el nucli no depenen de la disponibilitat de colesterol en la membrana del RE. De fet, s’ha 

observat que els canvis en l’estatus nutricional regulen l’expressió d’SREBP-1c en el 

fetge, entre altres teixits, principalment per acció de la insulina (Ferré i Foufelle, 2007).  

La insulina indueix la transcripció d’SREBP-1c, fet que condueix a un augment de 

l’expressió tant de la forma precursora ancorada en la membrana del RE com de la forma 

madura present en el nucli (Azzout-Marniche et al., 2000). En aquest sentit, s’ha 

demostrat que l’expressió i l’abundància nuclear d’SREBP-1c són baixes en el fetge de 

rates diabètiques, i augmenten després d’un tractament amb insulina (Shimomura et al., 

1999). Sembla que l’efecte de la insulina sobre l’expressió d’SREBP-1c té lloc a través de 

la via de l’inositol trifosfat (PI3K) (Ferré i Foufelle, 2010). 

La inducció de la transcripció d’SREBP-1c també pot tenir lloc a través del receptor 

nuclear LXR (Liver X Receptor) (Repa et al., 2000) i del propi SREBP-1c, produint un 

bucle d’autoregulació positiva (Amemiya-Kudo et al., 2000). 

 

D’altra banda, el pas limitant en l’activació d’SREBP-1c és l’alliberament de la forma 

madura amb activitat transcripcional des de la membrana del RE. Novament, aquest 

procés està sota el control de la insulina. La forma precursora d’SREBP-1c es troba 

ancorada en la membrana del RE en interacció amb la proteïna SCAP (SREBP 

Cleavage-Activating Protein), que al seu torn interacciona amb la proteïna Insig (Insulin-

induced gene). Insig reté el complex SCAP-SREBP-1c en el RE. En presència del senyal 

adequat (insulina, per exemple), SCAP es dissocia d’Insig, i el complex SCAP-SREBP-1c 

es transfereix a l’aparell de Golgi a través de vesícules COPII (Coat Protein II). A l’aparell 

de Golgi, SREBP-1c pateix dues fragmentacions proteolítiques per mitjà de les proteases 

SP1 i SP2, i posteriorment s’allibera la forma madura del factor de transcripció (Ferré i 

Foufelle, 2010) (figura II-5). 
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Figura II-5. Mecanisme d’activació d’SREBP-1c per fragmentació proteolítica. 
Imatge de Ferré i Foufelle (2010). 

 

S’han proposat diferents mecanismes pels quals la insulina promou el processament 

d’SREBP-1c. En primer lloc,  s’ha demostrat que la insulina augmenta l’afinitat del 

complex SCAP-SREBP-1c per les vesícules COPII per fosforilació de la proteïna SREBP-

1c “naixent” ancorada al RE (Yellaturu et al., 2009a). En segon lloc, s’ha proposat que la 

reducció de l’expressió de l’ARNm d’Insig-2a (expressat principalment en el fetge) per 

part de la insulina podria constituir un altre mecanisme pel qual s’activaria la proteïna 

SREBP-1c (Yabe et al., 2003). Així, la reducció de la transcripció d’Insig-2a causada per 

la insulina promouria l’associació del complex SCAP-SREBP-1c a les vesícules COPII i la 

seva subseqüent migració a l’aparell de Golgi (Yellaturu et al., 2009b). 

Un cop al nucli, la forma madura d’SREBP-1c està subjecta a diverses modificacions 

post-traduccionals, com la fosforilació, l’acetilació, la sumoilació, i la ubiquitinització, que 

regularan l’estabilitat i/o l’activitat transcripcional del factor de transcripció actiu (Ferré i 

Foufelle, 2010). 

 

3.1.4 SREBP-1c: funcions i rellevància clínica 

SREBP-1c és un important mediador de l’acció de la insulina sobre la transcripció de 

l’enzim GK i altres gens lipogènics. Kim et al. (2004) van identificar dos elements de 

resposta a esterols (SRE) en el promotor del gen GK en rata, i van demostrar que 

SREBP-1c es pot unir a aquests SRE i activar el promotor de la GK. A més, SREBP-1c 

és capaç d’induir la transcripció dels gens lipogènics FAS i ACC, així com la d’altres gens 

implicats en la síntesi de triglicèrids com SCD1 (Foufelle i Ferré, 2002). 
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En relació a la seva rellevància clínica, s’ha relacionat SREBP-1c amb l’esteatosi 

hepàtica i la resistència a la insulina. De fet, s’ha descrit una major expressió d’SREBP-1c 

a nivell hepàtic en diversos models de resistència a la insulina (Shimomura et al., 2000; 

Tobe et al., 2001), i l’estudi d’Ide et al. (2004) demostra que els nivells elevats d’SREBP-

1c empitjoren la resistència a la insulina per reducció de l’expressió del substrat del 

receptor de la insulina IRS-2. A més a més, la disrupció del gen SREBP-1 en ratolins 

ob/ob —ratolins deficients en leptina que constitueixen un model animal de DM2 i 

obesitat— en millora l’esteatosi hepàtica (Yahagi et al., 2002), i la sobreexpressió de la 

forma madura d’SREBP-1c en el fetge de ratolins diabètics condueix a una elevació del 

contingut hepàtic de glicogen i triglicèrids, així com a una marcada reducció de la 

hiperglucèmia en aquests animals (Bécard et al., 2001). 

Així doncs, es pot considerar SREBP-1c com un factor de transcripció central per a 

les accions de la insulina sobre el metabolisme de lípids i glúcids. Tanmateix, l’activitat 

SREBP-1c no és suficient per a l’estimulació dels gens implicats en la glucòlisi i la 

lipogènesi, ja que es va observar que la deleció d’SREBP-1c en ratolins només produïa 

un descens del 50% en la síntesi d’àcids grassos (Liang et al., 2002). A més a més, en 

ratolins deficients en SREBP-1c, una dieta rica en carbohidrats segueix incrementant 

l’expressió gènica dels enzims ACC, FAS i L-PK (Uyeda i Repa, 2006). Aquestes 

observacions van suggerir l’existència d’un altre factor de transcripció l’activació del qual 

fos dependent de carbohidrats.  

 

3.2 ChREBP 

Posteriorment a la publicació d’estudis que revelaven l’existència d’un element de 

resposta a la glucosa —anomenat ChoRE (Carbohydrate Response Element)— en la 

regió promotora de diversos gens implicats en la lipogènesi, el grup d’Uyeda va descobrir 

el factor de transcripció ChREBP (Yamashita et al., 2001). 

ChREBP és abundant en fetge, intestí prim, ronyó i teixit adipós, que són els 

principals punts de l’organisme on té lloc la lipogènesi, però també s’ha detectat en 

diferents regions del cervell i en els illots pancreàtics de rata (Poupeau i Postic, 2011). 

 

3.2.1 Estructura 

De la mateixa manera que SREBP-1c, ChREBP pertany a la família de factors de 

transcripció bHLH-LZ. Es tracta d’una proteïna d’uns 864 aminoàcids que conté diferents 

dominis (figura II-6): 

• extrem N-terminal, on es troben els dominis d’importació i exportació nuclear en 

resposta a la glucosa, 
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• fragments rics en l’aminoàcid prolina, implicats en les interaccions proteïna-

proteïna, 

• regió C-terminal, que conté un domini d’unió a l’ADN de tipus bHLH-LZ, i un 

domini leucine zipper-like (Zip-like).  

 

Per a la seva unió als ChoRE, ChREBP interacciona amb un altre factor de 

transcripció anomenat Max-like protein X (Mlx), a través dels dominis bHLH-LZ 

d’ambdues proteïnes. Així, dos heterodímers ChREBP:Mlx s’uneixen als E boxes dels 

ChoRE per actuar com a complex transcripcional. Tanmateix, està per determinar en quin 

compartiment cel·lular té lloc l’associació entre ChREBP i Mlx, i si el metabolisme de la 

glucosa regula Mlx com ho fa amb ChREBP (Poupeau i Postic, 2011). 

 

 
Figura II-6. Estructura de ChREBP i unió a Mlx. Imatge adaptada de Postic et al.(2007). 

 

3.2.2 Regulació de l’activitat ChREBP per la glucosa 

Diversos estudis han demostrat que ChREBP migra al nucli en resposta a altes 

concentracions de glucosa, tant en cultius primaris d’hepatòcits de ratolí com en el fetge 

de ratolins alimentats amb una dieta rica en carbohidrats (Postic et al., 2007).  

La proteïna cinasa dependent d’AMP cíclic (PKA) fosforila dos residus importants de 

ChREBP: Ser-196, en l’extrem N-terminal, i Thr-666, en el domini bHLH-LZ, responsables 

de la retenció citosòlica de ChREBP i de la seva activitat d’unió a l’ADN, respectivament 

(Kabashima et al., 2003) (figures II-6 i II-7). Així, en condicions basals, ChREBP es troba 

fosforilat en posició Ser-196 i es localitza en el citosol. Davant de concentracions 

elevades de glucosa, es genera un metabòlit de la via de les pentoses fosfat, la xilulosa-

5-fosfat, que s’ha descrit com a responsable de l’activació específica de la proteïna 

fosfatasa 2A (PP2A) (Kabashima et al., 2003). Un cop activa, PP2A defosforila ChREBP 

en Ser-196, permetent la seva migració al nucli. En el nucli, ChREBP experimenta una 
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segona defosforilació dependent de PP2A, aquesta vegada en posició Thr-666, que 

permet la unió de ChREBP als ChoRE, i per tant, l’activació de la transcripció dels seus 

gens diana (Postic et al., 2007) (figura II-7).  

No obstant, cal dir que el model de fosforilació-defosforilació de ChREBP actualment 

és motiu de debat, ja que hi ha autors que defensen que l’activació de ChREBP no depèn 

de la xilulosa-5-fosfat sinó del metabòlit glucosa-6-fosfat (Li et al., 2010; Dentin et al., 

2012).  

Li et al. (2006) van proposar un model alternatiu de regulació post-transcripcional de 

ChREBP en resposta a la glucosa en cèl·lules d’insulinoma. Van descobrir un mòdul 

detector de glucosa (glucose-sensing module, GSM), que conté un domini inhibitori (low 

glucose inhibitory domain, LID) i un element de resposta a la glucosa (glucose-response 

activation conserved element, GRACE) en la proteïna ChREBP. LID inhibeix l’activitat de 

transactivació de ChREBP conferida per GRACE, inhibició que deixa de tenir lloc davant 

de concentracions de glucosa elevades (figura II-7). Estudis posteriors del mateix grup 

d’investigació van concloure que era el metabòlit glucosa-6-fosfat el que induïa l’activació 

de ChREBP en resposta a nivells elevats de glucosa en aquest model, de manera que la 

regulació de l’activitat de ChREBP per la glucosa a nivell intramolecular podria estar 

mediada pel metabòlit glucosa-6-fosfat (Li et al., 2010). 

Tanmateix, aquestes modificacions post-transcripcionals no són els únics 

mecanismes a través dels quals la glucosa modula l’activitat transcripcional de ChREBP. 

Recentment, s’ha descrit que la glucosa promou l’acetilació de ChREBP en el residu Lys-

672 a través de la histona acetiltransferasa p300, resultant en una major capacitat d’unió 

a l’ADN, i per tant, en un augment de la seva activitat transcripcional. Mentre que 

l’acetilació i desacetilació de ChREBP són procesos dinàmics que en condicions 

fisiològiques que permeten regular l’activitat de ChREBP en resposta a la glucosa, la 

hiperacetilació constitutiva de ChREBP s’ha associat amb l’esteatosi hepàtica (Bricambert 

et al., 2010). 

Finalment, l’estudi de Guinez et al. (2011) demostra que l’acetilglucosaminació (d’O-

linked-β-N-acetylglucosamine, O-GlcNAc) incrementa l’activitat de ChREBP en el fetge 

sota condicions d’hiperglucèmia mitjançant l’estabilització de la proteïna ChREBP i 

l’estimulació de la seva activitat transcripcional. L’O-GlcNAc és el producte final de la via 

biosintètica de les hexosamines, ruta metabòlica que es considera com un dels principals 

determinants de les alteracions metabòliques associades a la resistència a la insulina i a 

la DM2 (Issad i Kuo, 2008; Yang et al., 2008).  

Així doncs, l’activitat del factor de transcripció ChREBP està sota control de la glucosa 

per múltiples mecanismes. Cal dir que la seva transcripció també està regulada per la 

glucosa a través d’LXR, de manera similar a SREBP-1c (Poupeau i Postic, 2011). 
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Figura II-7. Activació transcripcional de gens lipogènics per ChREBP i SREBP-1c. 

Imatge de Poupeau i Postic (2011). 
 

3.2.3 Funcions i rellevància clínica 

ChREBP, juntament amb SREBP-1c, actua com a modulador central de la regulació 

transcripcional de diversos gens implicats en la lipogènesi (ACC, FAS) en resposta a la 

glucosa i a la insulina (Dentin et al., 2005; Postic et al., 2007). No obstant, ChREBP és 

particularment important per a la inducció de l’enzim L-PK, l’expressió del qual és 

exclusivament dependent de glucosa i no es troba sota el control d’SREBP-1c 

(Stoeckman i Towle, 2002). 

Des d’un punt de vista terapèutic, ChREBP constitueix una diana interessant en el 

tractament de l’obesitat i la diabetis, ja que s’ha relacionat ChREBP amb diverses 

alteracions metabòliques, com ara la diabetis, l’obesitat, l’esteatosi hepàtica i la 

hiperlipèmia (Iizuka et al., 2006; Dentin et al., 2006; da Silva et al., 2006). Per exemple, 

s’ha observat que l’expressió gènica i el contingut nuclear de ChREBP es troben 

fortament incrementats en ratolins ob/ob. En els mateixos animals, la inhibició de 

ChREBP en el fetge disminueix de forma significativa la lipogènesi i l’esteatosi 

hepàtiques, i les concentracions de triglicèrids i àcids grassos no esterificats en el 

plasma. A més, la hiperglucèmia i la hiperinsulinèmia també van resultar reduïdes, 

millorant notablement la sensibilitat a la insulina i la tolerància a la glucosa (Dentin et al., 

2006). D’altra banda, el silenciament de ChREBP en hepatòcits i la supressió de ChREBP 
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en ratolins no només condueix a una manca d’inducció dels gens L-PK, FAS i ACC en 

resposta a la glucosa, sinó que també causa una reducció significativa de la síntesi de 

lípids (Dentin et al., 2004; Iizuka et al., 2004).  

 

3.2.4 ChREBP i catabolisme dels àcids grassos 

Tradicionalment, s’ha considerat ChREBP com un factor de transcripció implicat en la 

lipogènesi. No obstant, existeixen estudis que relacionen ChREBP amb la reducció del 

catabolisme dels àcids grassos. Per exemple, Dentin et al. (2006) van observar que la 

inhibició de ChREBP en el fetge de ratolins ob/ob no només reduïa la lipogènesi, sinó que 

a més a més augmentava la β-oxidació dels àcids grassos (Dentin et al., 2006).  

La lipogènesi i la β-oxidació són processos íntimament relacionats perquè el malonil-

CoA, producte de la reacció catalitzada per l’enzim ACC, és un inhibidor al·lostèric de 

l’enzim L-CPT-I (carnitina palmitoïl transferasa I hepàtica), i L-CPT-I és l’enzim limitant de 

la β-oxidació dels àcids grassos. El fet que els nivells de proteïna ACC en el fetge fossin 

significativament més baixos en els ratolins deficients en ChREBP és, probablement, la 

causa de l’activació constitutiva d’L-CPT-I. La reducció dels nivells de malonil-CoA i 

l’augment dels nivells de β-hidroxibutirat reforcen aquesta hipòtesi (Dentin et al., 2006; 

Postic et al., 2007). 

Per altra banda, també s’ha descrit que ChREBP està implicat en la inhibició de 

l’oxidació dels àcids grassos hepàtica que causa la proteïna RGS16 (Regulator of G 

Protein Signaling 16). Les RGS són proteïnes activadores de GTPases de les subunitats 

α de les proteïnes G de tipus Gi i Gq/11, i constitueixen reguladors essencials de la 

senyalització mediada per les proteïnes G heterotrimèriques. Recentment, s’ha descrit 

que un membre d’aquesta família de proteïnes, RGS16, inhibeix l’oxidació dels àcids 

grassos en hepatòcits: la sobreexpressió de RGS16 en el fetge de ratolins causa 

esteatosi hepàtica i una reducció de l’oxidació dels àcids grassos en el fetge, 

acompanyada d’una disminució de l’expressió de gens que promouen la β-oxidació dels 

àcids grassos, mentre que els ratolins deficients en RGS16 mostren el fenotip oposat 

(Pashkov et al., 2011). Curiosament, ChREBP resulta necessari per a la màxima inducció 

de RGS16, de manera que els mateixos autors proposen una nova funció per ChREBP 

en el control de la utilització d’àcids grassos durant període de dejú a través de RGS16.  

Finalment, existeixen treballs que relacionen ChREBP amb la repressió de PPARα 

(peroxisome proliferator-activated receptor α), factor de transcripció que regula el 

catabolisme dels àcids grassos. Així, s’ha descrit que la glucosa inhibeix l’expressió de 

PPARα a través de l’activació de PP2A en cèl·lules pancreàtiques (Ravnskjaer et al., 

2006), i més recentment, s’ha demostrat que ChREBP és el mediador de la repressió de 

PPARα per la glucosa en aquestes cèl·lules, així com l’existència d’una regió de l’ADN a 
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30 Kb del promotor de PPARα a la qual s’uneix ChREBP de forma dependent de glucosa 

(Boergesen et al., 2011). 

Tots aquests estudis evidencien que ChREBP juga també un paper important en 

l’oxidació dels àcids grassos. D’aquesta manera, ChREBP esdevé un factor de 

transcripció clau en el metabolisme dels àcids grassos, ja que regula tant la seva síntesi 

com el seu catabolisme en funció de la disponibilitat de glucosa.  

 

 

4 CATABOLISME DELS ÀCIDS GRASSOS 

El catabolisme dels àcids grassos engloba una sèrie de processos que tenen per 

objectiu l’obtenció d’energia a partir de la degradació de les molècules d’àcids grassos. 

La majoria d’àcids grassos es metabolitzen pel procés conegut com β-oxidació, el qual té 

lloc principalment en els mitocondris, però també en els peroxisomes.  

La β-oxidació peroxisòmica metabolitza, entre altres molècules, els àcids grassos de 

cadena molt llarga (més de 20 àtoms de carboni), els quals són posteriorment oxidats en 

el mitocondri, un cop s’ha escurçat la seva cadena carbonada. La β-oxidació mitocondrial 

metabolitza els àcids grassos de cadena curta, mitjana i llarga, per a proporcionar 

molècules d’acetil-CoA, les quals poden condensar-se en cossos cetònics, que serveixen 

com a font d’energia en teixits extrahepàtics, o bé poden entrar al cicle dels àcids 

tricarboxílics, per a la seva oxidació completa. 

Una via alternativa per la qual es poden degradar els àcids grassos és la ω-oxidació, 

que té lloc en els microsomes per enzims de la família citocrom P450 4A (CYP4A). Es 

tracta d’una via minoritària que proporciona àcids dicarboxílics, que serveixen com a 

substrats per a la β-oxidació peroxisòmica. 

Aquestes tres vies oxidatives es troben sota el control de PPARα, factor de 

transcripció que regula l’expressió dels enzims claus que participen en aquestes rutes 

metabòliques (Musso et al., 2008). 

 

4.1 Receptors activats per proliferadors peroxisòmics (PPARs) 

L’any 1990, Isseman i Green van identificar un nou factor de transcripció pertanyent a 

la superfamília dels receptors nuclears hormonals que podia ser activat per àcids grassos 

i fibrats i estimulava la proliferació dels peroxisomes en el fetge de rata. Per aquest motiu 

va ser anomenat peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR). La subseqüent 

identificació de dos membres més de la mateixa família, PPARβ/δ i PPARγ, va conduir a 

designar el receptor original PPARα (Lalloyer i Staels, 2010; Pyper et al., 2010). 
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Els PPARs són factors de transcripció activats per unió a lligand que actuen com a 

moduladors crítics dels estímuls ambientals i nutricionals; de fet, són sensors de lípids 

implicats en diverses funcions cel·lulars com la sensibilitat a la insulina, l’homeòstasi de la 

glucosa i l’oxidació dels àcids grassos, entre d’altres (Hamblin et al., 2009). 

 

4.1.1 Estructura 

Tal com es mostra en la figura II-8, els PPARs estan constituïts principalment per 

quatre regions (Escher i Wahli, 2000): 

• extrem N-terminal, on es troba la regió A/B, variable en seqüència i longitud, que 

posseeix la funció de transactivació independent de lligand (domini AF-1, 

activation function 1), 

• domini C, que constitueix el domini d’unió a l’ADN (DNA-binding domain, DBD), 

• domini D, que constitueix el lloc d’unió a coactivadors, 

• domini E/F o LBD (ligand-bindin domain), en l’extrem C-terminal, responsable de 

la funció de transactivació dependent de lligand, coneguda com a AF-2. 

 

 
Figura II-8. Estructura dels PPARs. Imatge de Diradourian et al. (2005). 

 

 

4.1.2 Subtipus: distribució i funcions 

Fins a l’actualitat s’han identificat 3 subtipus de PPARs codificats per gens diferents: 

PPARα (NR1C1), PPARβ/δ (NR1C2) i PPARγ (NR1C3) (Tan et al., 2005). La seva 

distribució, així com les funcions que duen a terme i els lligands específics que els 

activen, s’exposen a continuació: 

 

• PPARα 

PPARα s’expressa de forma abundant en teixits amb una elevada capacitat per oxidar 

els àcids grassos, com el fetge, el cor, el ronyó, el teixit adipós marró, el múscul 

esquelètic i els intestins, però també és present en monòcits, macròfags, limfòcits, 

cèl·lules de múscul llis i cèl·lules endotelials (Pyper et al., 2010; Burri et al., 2010; Lalloyer 

i Staels, 2010).  
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La principal funció de PPARα és la regulació de l’homeòstasi energètica, promovent el 

catabolisme dels àcids grassos i la gluconeogènesi, entre altres processos. Tanmateix, 

també s’ha descrit que PPARα participa en l’atenuació de respostes inflamatòries 

(Michalik et al., 2006; Desvergne et al., 1999).  

Els lligands endògens o naturals de PPARα són els àcids grassos saturats i 

insaturats, i els eicosanoids com el leucotriè B4 i l’àcid 8-hidroxieicosatetraenoic (8-

HETE) (Reddy i Hashimoto, 2001; Varga, 2011). Entre els lligands sintètics de PPARα es 

troben els fibrats, l’àcid piriníxic (Wy-14.643) alguns herbicides i pesticides, aromes 

alimentàries i els antagonistes del receptor del leucotriè D4 (Reddy i Hashimoto, 2001; 

Pyper et al., 2010). 

 

• PPARβ/δ 

PPARβ/δ s’expressa de forma gairebé ubiqua, però els nivells més elevats d’aquest 

factor de transcripció es troben en el cervell, els macròfags, el pulmó, el teixit adipós i el 

múscul esquelètic (Tobin et al., 2006).  

Entre les funcions descrites per PPARβ/δ es troben la regulació del catabolisme dels 

àcids grassos i la termogènesi adaptativa, el control de la proliferació, diferenciació i 

supervivència cel·lular, i la participació en processos de reparació tissular (Michalik et al., 

2006).  

Els àcids grassos saturats i poliinsaturats i els eicosanoides són els lligands naturals 

de PPARβ/δ, mentre que els compostos GW0742, GW501516 i L165461 constitueixen 

agonistes sintètics d’aquest receptor nuclear (Schulman, 2010; Lalloyer i Staels, 2010). 

 

• PPARγ 

Existeixen 3 isoformes de PPARγ: PPARγ1, PPARγ2 i PPARγ3. PPARγ2 s’expressa 

en nivells elevats principalment en el teixit adipós, mentre que PPARγ3 s’expressa en 

adipòcits i macròfags. PPARγ1 s’expressa en diversos teixits però en menor proporció 

(Tobin et al., 2006).  

PPARγ és el principal regulador transcripcional de l’adipogènesi i juga un important 

paper en el procés d’emmagatzemament de lípids. A més, participa en el control de 

l’homeòstasi de la glucosa i en processos inflamatoris (Beaven i Tontonoz, 2006).  

S’han identificat diversos lligands naturals de PPARγ, com els àcids grassos 

(principalment poliinsaturats), metabòlits dels àcids grassos com la 15-desoxi-∆12,14-

prostaglandina J2, i els components de les LDL oxidades 9-HODE i 13-HODE (àcids 

hidroxioctadecadienoics) (Tobin et al., 2006; Varga et al., 2011). Entre els agonistes 

sintètics es troben els fàrmacs antidiabètics tiazolidindiones, que presenten una elevada 
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selectivitat per PPARγ (Escher i Wahli, 2000), i alguns antiinflamatoris no esteroïdals com 

l’ibuprofèn, la indometacina i el fenoprofèn (Lehmann et al., 1997). 

 

4.1.3 Mecanisme d’acció dels PPARs 

Els PPARs poden exercir la seva activitat transcripcional a través de dos mecanismes 

principals, la transactivació i la transrepressió: 

 

• Transactivació 

La manera clàssica per la qual els PPARs modulen l’expressió dels seus gens diana 

implica la seva activació per unió als seus lligands específics i la seva unió a l’ADN, i rep 

el nom de transactivació. La unió dels PPARs a l’ADN requereix la seva 

heterodimerització amb el receptor de l’àcid 9-cis-retinoic RXR (Retinoid X Receptor). 

L’heterodímer PPAR:RXR s’uneix a la regió promotora dels seus gens diana —coneguda 

com PPRE (element de resposta als proliferadors peroxisòmics)— modulant-ne la 

transcripció (Tan et al., 2005) (figura II-9A).  

En absència de lligand, l’heterodímer PPAR:RXR es troba unit a molècules 

corepressores com N-CoR (Nuclear Receptor Corepressor) i SMRT (Silencing Mediator 

for Retinoid and Thyroid hormone receptor) que interaccionen directament amb el 

complex Sin3 per formar un complex repressor que impedeix la transcricpió dels gens 

diana de PPAR a través de la desacetilació d’histones (Nagy et al., 1997; Desvergne et 

al., 1999).  

La unió d’un lligand als receptors nuclears que conformen l’heterodímer PPAR:RXR 

comporta la dissociació dels complexes corepressors i el reclutament de diversos 

coactivadors per tal d’induir la seva activació transcripcional (Feige et al., 2006). Alguns 

coactivadors són responsables de la remodelació de l’estructura de la cromatina per 

facilitar la transcripció de l’ADN mitjançant la seva activitat histona acetiltransferasa (HAT) 

intrínseca. Aquest és el cas dels coactivadors CBP/p300 i SRC-1, que són reclutats al 

domini AF-2 dels receptors nuclears PPAR i RXR (Yu i Reddy, 2007). Altres molècules 

coactivadores amb activitat enzimàtica són CARM1 (activitat metiltransferasa), PRIC285 i 

p68 (activitat helicasa), i PRIC320 i SWI/SNF (remodelació de la cromatina dependent 

d’ATP). Finalment, entre els coactivadors que no posseeixen activitat enzimàtica 

coneguda es troben PGC-1α (PPARγ coactivator-1α) i PGC-1β (PPARγ coactivator-1β) 

(Feige et al., 2006; Viswakarma et al., 2010). 
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• Transrepressió 

Els PPARs també poden regular l’expressió gènica de manera independent a la seva 

unió a l’ADN per un mecanisme que es coneix amb el nom de transrepressió, que és el 

responsable de la majoria de les respostes antiinflamatòries que exerceixen els PPARs. 

En la transrepressió, els PPARs poden reprimir l’expressió gènica a través de 3 

mecanismes diferents. En primer lloc, poden interaccionar de forma directa  amb altres 

factors de transcripció com AP-1 (activator protein-1), NF-κB (nuclear factor-κB) o STAT 

(Signal Transducers and Activators of Transcription), impedint-ne la unió als elements de 

resposta dels seus gens diana (figura II-9B). En segon lloc, els PPARs poden reduir 

l’activitat cinasa de proteïnes com JNK (c-Jun N-terminal kinase), p38-MAPK (Mitogen-

activated protein kinase) o PKC (protein kinase C), implicades en processos inflamatoris. 

Per últim, els PPAR poden competir amb NF-κB i AP-1 per la unió a molècules 

coactivadores com CBP i p300 (Ricote i Glass, 2007). 

 
Figura II-9. Mecanisme d’acció dels PPARs. A) Transactivació: l’heterodímer PPAR:RXR 

s’uneix a les seqüències PPRE dels gens diana de PPAR, activant la seva transcripció. B) 
Transrepressió: PPAR interfereix en l’activitat d’altres factors de transcripció. Imatge 

adaptada de Ricote i Glass (2007). 
 

 

4.1.4 PPARα 

Degut a la importància de PPARα enfront els altres subtipus de PPARs en la present 

tesi doctoral, a continuació s’exposen més detalladament les seves principals 

característiques: 

 

• Expressió 

L’expressió de PPARα està sota el control de diversos estímuls. En primer lloc, els 

nivells de PPARα en el fetge de ratolí augmenten en condicions de dejú, permetent 

l’augment de l’expressió dels gens diana de PPARα per tal d’oxidar els àcids grassos i 

obtenir energia (Kersten et al., 1999). També s’ha observat que l’expressió de PPARα en 
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rosegadors està regulada per hormones com els glucocorticoides, la insulina i la leptina 

(Pyper et al., 2010).   

D’altra banda, l’expressió de PPARα en hepatòcits humans està controlada per 

receptors nuclears com HNF4 (hepatocyte nuclear factor 4) i el receptor orfe COUP-TFII 

(chicken ovoalbumin upstream promoter-transcripction factor II), que regulen la 

transcripció de PPARα de forma positiva i negativa, respectivament. A més, PPARα 

promou la seva pròpia transcripció (Pineda-Torra et al., 2002).  

 

• Modulació de l’activitat transcripcional de PPARα 

L’activitat transcripcional de PPARα pot ser regulada a diferents nivells. Això inclou la 

quantitat i naturalesa dels seus lligands, la disponibilitat del receptor nuclear RXR per 

heterodimeritzar amb PPARα, els nivells de coactivadors i corepressors, i les 

modificacions postraduccionals tant de PPARα com dels seus coactivadors i corepressors 

(Lefebvre et al., 2006; Pyper et al., 2010).  

Així, els lligands sintètics de PPARα (Wy-14.643, fibrats) augmenten la vida mitja de 

PPARα impedint la seva ubiquitinització i la subseqüent degradació en el proteasoma 

(Blanquart et al., 2002). A més a més, PPARα és susceptible de ser fosforilat; l’estudi de 

Blanquart et al. (2004) mostra que la fosforilació de PPARα per la proteïna cinasa C 

(PKC) promou l’activitat de transactivació de PPARα, però inhibeix la seva activitat de 

transrepressió en una línea cel·lular d’hepatoma d’humans. D’altra banda, també s’ha 

descrit que p38-MAPK fosforila PPARα en cèl·lules cardíaques, promovent la seva 

interacció amb el coactivador PGC-1 i, per tant, augmentant la transactivació de PPARα 

(Barger et al., 2001). Tanmateix, Diradourian et al. (2008) van observar que la fosforilació 

de PPARα per part de p38-MAPK en cèl·lules hepàtiques causa una reducció de l’activitat  

transcripcional de PPARα.  

 

• Funcions biològiques 

Diversos treballs en què s’han estudiat els efectes de la disrupció del gen de PPARα 

han revelat un important paper d’aquest factor de transcripció en la captació i oxidació 

dels àcids grassos, i en el metabolisme de lipoproteïnes (Lefebvre et al., 2006). 

Pel que fa al transport i catabolisme dels àcids grassos, PPARα indueix l’expressió de 

gens com FATP (fatty acid transport protein), FAT/CD36 (fatty acid translocase) i FABP1 

(fatty acid binding protein 1), que regulen l’entrada d’àcids grassos a la cèl·lula i la seva 

distribució a nivell intracel·lular (Musso et al., 2009; Burri et al., 2010). D’altra banda, 

l’enzim ACS (acil-CoA sintasa), que permet l’activació dels àcids grassos convertint-los 

en els seus derivats acil-CoA, també és gen diana de PPARα (Coleman et al., 2002), de 

la mateixa manera que l’enzim acil-CoA oxidasa (ACO), que catalitza l’oxidació dels acil-
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CoA de cadena molt llarga als seus corresponents trans-2-enoïl-CoA, etapa limitant del 

procés de β-oxidació peroxisòmica (Pyper et al., 2010; Burri et al., 2010). PPARα també 

regula l’expressió de l’enzim limitant de la β-oxidació mitocondrial CPT-I (carnitina 

palmitoïl transferasa I), el qual promou la formació d’acilcarnitina a partir d’acil-CoA en la 

membrana mitocondrial externa per permetre la seva entrada al mitocondri, i de CPT-II, 

que catalitza la conversió d’acilcarnitina en acil-CoA, substrat de la reacció de β-oxidació, 

en la membrana mitocondrial interna (Mandard et al., 2004; Reddy i Hashimoto, 2001). A 

més a més, les deshidrogenases d’acil-CoA de cadena curta, mitjana i llarga (SCAD, 

MCAD i LCAD), que catalitzen el primer pas de l’oxidació dels àcids grassos en el 

mitocondri, també es troben sota el control transcripcional de PPARα (Burri et al., 2010). 

Per últim, determinats enzims de la família del citocrom P450 4A, com ara CYP4A1, 

participen del procés de ω-oxidació dels àcids grassos, i també constitueixen gens diana 

de PPARα (Mandard et al., 2004). (Figura II-10). 

Respecte al metabolisme de lipoproteïnes, s’ha descrit que els fibrats presenten un 

marcat efecte sobre la hidròlisi dels triglicèrids que conformen les partícules VLDL i els 

quilomicrons a través de PPARα, el qual augmenta la transcripció de la lipoproteïna lipasa 

(LPL) en el fetge (Schoonjans et al., 1996). A més, els agonistes de PPARα redueixen la 

síntesi d’apoC-III —apolipoproteïna inhibidora de l’activitat LPL— en hepatòcits humans i 

murins, afavorint la lipòlisi de les VLDL (Staels et al., 1995; Peters et al., 1997). D’altra 

banda, el transport revers de colesterol consisteix en el transport del colesterol des dels 

teixits perifèrics fins al fetge, des d’on s’elimina a través de la bilis. Les lipoproteïnes de 

densitat alta o HDL constitueixen el principal vehicle per a aquest transport revers, i el 

tractament amb fibrats augmenta l’expressió gènica de les apolipoproteïnes apoA-I i 

apoA-II, principals components proteics de les HDL (Hennuyer et al., 1999; Vu-Dac et al., 

1995). Així, l’activació de PPARα promou una situació de normolipèmia, reduint la 

producció de partícules riques en triglicèrids i promovent el metabolisme de les HDL i el 

transport revers de colesterol.  

Finalment, s’ha observat que els ratolins deficients en PPARα, en condicions de dejú 

presenten una hipoglucèmia severa, suggerint que aquest receptor nuclear té un paper 

important en l’homeòstasi de glucosa (Kersten et al., 1999). En aquest sentit, TRB3 

(telomere repeat binding factor 3), un altre gen diana de PPARα, també és inhibidor de la 

proteïna cinasa B (PKB o AKT), que constitueix un regulador positiu de les respostes 

cel·lulars a la insulina. Així, s’ha descrit que l’augment de la transcripció de TRB3 per 

PPARα té un impacte negatiu sobre la via de senyalització de la insulina en el fetge, 

alterant l’homeòstasi de la glucosa (Koo et al., 2004).  
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Figura II-10. Catabolisme dels àcids grassos i participació dels gens diana de PPARα. 

 

 

4.2 SIRT1  

SIRT1 (silent information regulator 1) és un membre de la família de les histones 

desacetilases (HDACs) dependents del cofactor NAD+ de classe III, també conegudes 

com sirtuïnes. En els mamífers, existeixen 7 sirtuïnes diferents: SIRT1-SIRT7, amb 

diverses localitzacions i funcions (Chung et al., 2010). 

Degut al fet que les sirtuïnes són HDACs, incialment la seva funció es va associar a la 

repressió de la transcripció. Tanmateix, en els últims anys s’han descobert altres 

proteïnes no histones susceptibles de ser desacetilades per les sirtuïnes, entre els quals 

es troben els factors de transcripció p53, NF-κB, FoxO1 (Forkhead box protein O1), 

PPARγ i el coactivador PGC-1α, fet que ha expandit àmpliament les funcions biològiques 

atribuïdes a les sirtuïnes (Yamamoto et al., 2007).  

Actualment està descrit que les sirtuïnes, especialment SIRT1, regulen processos 

fisiopatològics com la inflamació, la senescència cel·lular, la proliferació i l’apoptosi 

cel·lular, el cicle cel·lular, i també les respostes metabòliques de múltiples teixits davant 

canvis en la disponibilitat de nutrients (Chung et al., 2010; Imai, 2011) (figura II-11). De 

fet, SIRT1 és un important regulador de processos metabòlics com la lipòlisi, l’oxidació 

dels àcids grassos, l’activitat mitocondrial i la gluconeogènesi (Baur et al., 2006; Gerhart-
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Hines et al., 2007; Lagouge et al., 2006; Picard et al., 2004; Rodgers et al., 2005; 

Rodgers i Puigserver, 2007). 

 
Figura II-11. Funcions de SIRT1 en resposta al dejú o a la restricció calòrica. 

Imatge d’Imai (2011).  

 

4.2.1 SIRT1 i catabolisme de lípids 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, estudis recents han demostrat que SIRT1 juga un 

important paper en el catabolisme dels àcids grassos a nivell hepàtic. Per exemple, un 

estudi de Feige et al. (2008) mostra que l’activador específic de SIRT1 SRT1720 

augmenta l’oxidació dels àcids grassos en diversos teixits, com el fetge i el teixit adipós, 

prevenint l’aparició de diverses alteracions metabòliques en resposta a una dieta rica en 

greixos. D’altra banda, s’ha descrit que la deleció de SIRT1 en el fetge de ratolins altera 

la senyalització de PPARα i disminueix la β-oxidació dels àcids grassos, mentre que la 

sobreexpressió de SIRT1 indueix l’efecte contrari (Purushotham et al., 2009). 

Conseqüentment, els ratolins deficients en SIRT1 a nivell hepàtic presenten inflamació i 

esteatosi hepàtiques en resposta a una dieta rica en greixos. En el mateix estudi es 

suggereix que la regulació de l’activitat de PPARα per part de SIRT1 té lloc a través de la 

desacetilació de PGC-1α, coactivador transcripcional de PPARα. 

 

4.2.2 SIRT1 i metabolisme de la glucosa 

A més de contribuir al control del metabolisme lipídic, SIRT1 és un important 

regulador de la gluconeogènesi hepàtica (Schug i Li, 2011). 

SIRT1 modula la gluconeogènesi principalment a través de la desacetilació dels 

factors de transcripció PGC-1α i FoxO1 (Liang et al., 2009). D’una banda, s’ha observat 

que l’increment dels nivells de proteïna SIRT1 condueix a la desacetilació de PGC-1α, 
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promovent la transcripció de gens implicats en la gluconeogènesi en el fetge (Rodgers et 

al., 2005). D’altra banda, SIRT1 desacetila i activa FoxO1, i en conseqüència, 

s’incrementa la transcripció dels seus gens diana, que promouen la gluconeogènesi i 

l’alliberament de glucosa des dels hepatòcits (Frescas et al., 2005). A més, el 

silenciament de SIRT1 en fetge de ratolins condueix a una reducció de l’expressió dels 

gens gluconeogènics i a una lleugera hipoglucèmia, mentre que la sobreexpressió de 

SIRT1 provoca els efectes contraris. Aquests efectes de SIRT1 semblen estar mediats 

per PGC-1α (Rodgers i Puigserver, 2007). 

 

4.2.3 Expressió i activitat de SIRT1 

Pel que fa a la regulació de l’expressió i activitat de SIRT1, s’ha observat que el dejú i 

la restricció calòrica n’augmenten els nivells de proteïna (Rodgers et al., 2005). D’altra 

banda, l’activitat desacetilasa de SIRT1 augmenta amb una ràtio NAD+/NADH elevada, 

mentre que la nicotinamida (NAM), producte de la reacció de desacetilació catalitzada per 

SIRT1 (figura II-12), exerceix l’efecte oposat (Yu i Auwerx, 2009). A més a més, l’activitat 

SIRT1 s’incrementa en resposta al resveratrol i a altres activadors sintètics com SRT1720 

(Blum et al., 2011). 

 

 
Figura II-12. Desacetilació catalitzada per SIRT1. Imatge de Schug i Li (2011). 

 

 

El fetge és l’òrgan central del metabolisme, ja que regula diversos aspectes clau del 

metabolisme, incloent la β-oxidació dels àcids grassos, la lipogènesi i la captació i 

secreció de lipoproteïnes, en resposta a senyals nutricionals i hormonals. En aquest 

sentit, tant PPARα com SIRT1 actuen com a sensors de l’estatus energètic cel·lular, i 

desenvolupen un paper important en l’activació del catabolisme de lípids i la 

gluconeogènesi a nivell hepàtic en resposta a restricció calòrica o a condicions de dejú. 
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4.3 Altres factors que regulen el catabolisme dels àcids grassos 

La leptina és una hormona produïda i secretada pel teixit adipós que, entre d’altres 

funcions, regula el metabolisme energètic. La deficiència de leptina en ratolins amb una 

mutació en el gen que codifica aquesta hormona (ratolins ob/ob) causa obesitat, diabetis i 

diverses anomalies neuroendocrines, mentre que el tractament d’aquests ratolins amb 

leptina redueix la ingesta calòrica, normalitza l’homeòstasi de la glucosa i incrementa la 

despesa energètica (Gautron i Elmquist, 2011). 

Diversos estudis han demostrat que la leptina incrementa l’oxidació dels àcids 

grassos en múscul, teixit adipós i fetge (Minokoshi et al., 2002; Lee et al., 2002; Huang et 

al., 2006). També s’ha descrit que promou el catabolisme de lípids a través de l’augment 

de l’expressió de PPARα en el fetge (Liang i Tall, 2001; Lee et al., 2002).  

 

Per altra banda, l’AMPK o cinasa dependent d’AMP és una proteïna que manté 

l’homeòstasi energètica en resposta a les fluctuacions de la ràtio AMP/ATP (Schimmack 

et al., 2006). Un increment d’aquesta ràtio provoca la unió d’AMP a AMPK i la seva 

activació al·lostèrica a través de la seva fosforilació en el residu Thr-172 per part de la 

cinasa LKB1 (Long i Zierath, 2006). 

En general, l’activació d’AMPK activa les vies catabòliques que generen ATP, mentre 

que atura les vies anabòliques i altres processos no essencials que consumeixen ATP. 

AMPK porta a terme aquests efectes a través de la fosforilació de proteïnes reguladores o 

bé per efectes indirectes sobre l’expressió gènica (Hardie, 2003).  

A nivell hepàtic, AMPK inhibeix l’expressió de gens lipogènics a través de la 

fosforilació de ChREBP, que redueix la seva capacitat d’unió a l’ADN, i a través de la 

reducció de l’expressió d’SREBP-1c (Kawaguchi et al., 2002; Zhou et al., 2001). D’altra 

banda, l’activació d’AMPK augmenta l’oxidació dels àcids grassos en cèl·lules hepàtiques 

a través de la fosforilació i inhibició d’ACC, i la subsegüent reducció dels nivells de 

malonil-CoA, inhibidor al·lostèric de l’enzim CPT-I (Zhou et al., 2001; Zang et al., 2004). 

 

 

5 INSULINA I METABOLISME DE LA GLUCOSA 

La insulina és una hormona produïda i secretada per les cèl·lules β dels illots de 

Langerhans del pàncrees en resposta a un augment de la glucèmia, i juga un paper clau 

en el control de l’homeòstasi de la glucosa. Els principals mecanismes a través dels quals 

exerceix aquest control són l’augment de la captació de glucosa en els teixits muscular i 

adipós, i la supressió de la producció de glucosa en el fetge (Saltiel i Kahn, 2001). 
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A més, la insulina promou l’emmagatzemament de substrats en el teixit adipós, el 

fetge i el múscul esquelètic, estimulant la síntesi d’àcids grassos, de glucogen i de 

proteïnes, i inhibint els processos de lipòlisi, glucogenòlisi i proteòlisi (Saltiel i Kahn, 2001; 

Meshkani i Adeli, 2009) (figura II-13). 

D’altra banda, la insulina també controla altres processos importants com el 

creixement, la proliferació, la supervivència i la diferenciació cel·lulars (Meshkani i Adeli, 

2009).  

 

 
Figura II-13. Accions de la insulina en diferents teixits. 

Imatge adaptada de Samuel i Shulman (2012). 
 
 

5.1 Via de senyalització de la insulina 

El receptor de la insulina és un receptor heterotetramèric que consta de dues 

subunitats α extracel·lulars a les quals s’uneix la insulina, i dues subunitats β 

transmembrana que presenten activitat tirosina-cinasa. La unió de la insulina al domini 

extracel·lular del receptor provoca un canvi conformacional que condueix a 

l’autofosforilació en residus tirosina en el domini citoplasmàtic de les subunitats β (Chang 

et al., 2004; Timmers et al., 2008). Aquesta autofosforilació estimula l’activitat catalítica 

del propi receptor, que fosforila residus tirosina de substrats intracel·lulars com IRS 

(insulin receptor substrate), Gab-1 (Grb2-associated-binding protein 1) i les isoformes 

d’Shc. Un cop fosforilats, aquests substrats poden interaccionar amb molècules 

adaptadores que contenen dominis SH2 (Src homology 2) com p85, subunitat reguladora 

de PI3K (fosfoinositol-3-cinasa), o Grb2 (Growth factor receptor-bound protein 2), 
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implicada en l’activació de la via de les MAPK (mitogen-activated protein kinase) (Saltiel i 

Kahn, 2001).  

Les principals rutes activades a través de la senyalització de la insulina són la ruta de 

les MAPK, associada principalment als efectes de proliferació i diferenciació cel·lular, i la 

ruta PI3K, responsable de la majoria dels efectes de la insulina sobre el metabolisme, 

com la captació de glucosa i supressió de la gluconeogènesi (Haas i Biddinger, 2009; 

Zeyda i Stulnig, 2009). A continuació, degut a la seva rellevància en la present tesi 

doctoral, es descriurà únicament la ruta PI3K. 

 

5.1.1 Via PI3K 

Tal com s’ha descrit anteriorment, després de l’estimulació del receptor de la insulina, 

les proteïnes IRS són fosforilades en residus tirosina. Les proteïnes IRS són clau en el 

procés de transducció de la senyalització iniciada a través del receptor de la insulina. Les 

isoformes més importants en la regulació del metabolisme glucídic són IRS-1 i IRS-2 

(Schinner et al., 2005). Sembla que IRS-1 és el principal mediador de la senyalització de 

la insulina en múscul esquelètic, teixit adipós i cèl·lules β-pancreàtiques, mentre que IRS-

2 és important per al metabolisme hepàtic i la proliferació de les cèl·lules β (Meshkani i 

Adeli, 2009). 

Les proteïnes IRS no són catalíticament actives, però presenten dominis d’interacció 

amb altres molècules senyalitzadores. Així, les proteïnes IRS fosforilades en posició 

tirosina poden associar-se a la cinasa PI3K, concretament a la subunitat reguladora p85, 

promovent la seva activació. PI3K catalitza la formació de fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfat 

(PIP3) en la membrana plasmàtica, el qual s’uneix i estimula l’activitat de la proteïna 

cinasa dependent de fosfatidilinositol 1 (PDK1). PDK1, al seu torn, fosforila i activa 

diverses cinases, entre les quals es troben les isoformes ζ i λ de la proteïna cinasa C 

(PKCζ i PKCλ) i la proteïna cinasa B (PKB), també coneguda com AKT (Boura-Halfon i 

Zick, 2009; Chang et al., 2004). Tant PKCζ/λ com AKT estan implicades en la 

translocació del transportador de glucosa GLUT4 del citosol a la membrana plasmàtica, 

per a la captació de glucosa principalment en el múscul esquelètic i en el teixit adipós en 

resposta a la insulina (Chang et al., 2004; Timmers et al., 2008). 

L’activació d’AKT també promou la fosforilació d’altres molècules, com ara la cinasa 

de la glucogen sintasa GSK-3β i FoxO1 (Sun i Liu, 2009).  

GSK-3β és un enzim crític en la regulació de la síntesi de glucogen. La major part de 

la glucosa captada de la sang en resposta a la insulina és emmagatzemada en forma de 

glucogen en el múscul esquelètic. En condicions basals, GSK-3β és constitutivament 

activa i fosforila l’enzim glucogen sintasa (GS), inactivant-lo. La fosforilació de GSK-3β 

per part de la cinasa AKT condueix a la seva inactivació i, en conseqüència, augmenta 
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l’activitat de l’enzim glucogen sintasa (Schinner et al., 2005; Phukan et al., 2010). D’altra 

banda, FoxO1 és un factor de transcripció que activa l’expressió de diversos gens, entre 

els quals es troben enzims implicats en el procés de gluconeogènesi hepàtica com la 

glucosa-6-fosfatasa (G6Pc) i la fosfoenolpiruvat carboxicinasa (PEPCK). La fosforilació de 

FoxO1 per part de la cinasa AKT comporta la seva inactivació, exclusió del nucli i 

posterior degradació (Haas i Biddinger, 2009). 

D’aquesta manera, la insulina promou la síntesi de glucogen en el fetge i el múscul, i 

inhibeix la síntesi de glucosa hepàtica, fets que contribueixen a la reducció dels nivells de 

glucosa plasmàtica (figura II-14). 

 
Figura II-14. Via de senyalització de la insulina. Implicació de la via PI3K/AKT en l’increment 
de la síntesi de glucogen i en la inhibició de la gluconeogènesi produïdes per la insulina. 

 

 

5.2 Resistència a la insulina. Mecanismes moleculars.  

La resistència a la insulina es defineix com una condició fisiopatològica en la qual una 

concentració normal d’insulina no produeix una resposta adequada en els seus teixits 

diana com el teixit adipós, el múscul i el fetge. En aquestes condicions, les cèl·lules β del 

pàncrees han de secretar més insulina per tal de reduir la glucèmia, i amb el temps, la 

incapacitat de les cèl·lules β del pàncrees per produir suficient insulina per tal de 

compensar l’estat de resistència a la insulina condueix a un estat d’hiperglucèmia i DM2. 

A nivell molecular, sembla que la principal causa de resistència a la insulina en els 

seus teixits diana són els defectes en la senyalització d’aquesta hormona a nivell post-
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receptor (Meshkani i Adeli, 2009). D’aquesta manera, s’han suggerit diversos 

mecanismes implicats en una deficient senyalització de la insulina (figura II-15).  

En primer lloc, una reducció de l’expressió o un increment de la degradació de 

components clau en la via de senyalització de la insulina poden provocar resistència a la 

insulina. Per exemple, s’ha demostrat que els ratolins ob/ob i ratolins amb lipodistròfia 

presenten una reducció en els nivells d’ARNm i proteïna d’IRS-2 que condueix a una 

reducció de l’activació d’AKT i a un estat de resistència a la insulina (Shimomura et al., 

2000). A més, s’ha descrit un mecanisme de retroalimentació negativa pel qual es limita 

la senyalització de la insulina a través de la degradació d’IRS-2 en diferents tipus 

cel·lulars, i que contribueix a la hiperglucèmia i hiperinsulinèmia associades a la 

resistència a la insulina (Rui et al., 2001). Així mateix, els factors de transcripció juguen 

un paper important en la regulació de l’expressió dels components de la via de 

senyalització de la insulina. Aquest és el cas d’SREBP-1c, que suprimeix la transcripció 

d’IRS-2, i de FoxO1, que exerceix l’efecte oposat (Ide et al., 2004). 

Un altre mecanisme que condueix a la resistència a la insulina és la interacció de 

proteïnes inhibidores amb components de la via de senyalització de la insulina. En aquest 

sentit, les proteïnes SOCS (supressors of cytokine signalling), l’expressió de les quals 

s’indueix en resposta a diferents citocines, bloquegen la via de senyalització de la insulina 

per associació al receptor de la insulina i per un increment de la degradació proteasòmica 

de les proteïnes IRS (Emanuelli et al., 2000; Rui et al., 2002).  

L’acció de la insulina també és atenuada per proteïnes amb activitat fosfatasa que 

defosforilen molècules transductores de la via de senyalització la insulina, com és el cas 

de la proteïna tirosina fosfatasa 1B (PTP1B). En concret, s’ha observat que els ratolins 

deficients en PTP1B presenten un augment de la fosforilació en tirosina del receptor de la 

insulina i de les proteïnes IRS en múscul i fetge, millorant la sensibilitat a la insulina 

d’aquests animals, els quals, per altra banda, no desenvolupen resistència a la insulina 

en resposta a una dieta rica en greixos (Elchebly et al., 1999). De la mateixa manera, la 

inhibició de l’activitat PTP1B amb oligonucleòtids antisentit millora la resistència a la 

insulina i el control glucèmic en ratolins diabètics (Zinker et al., 2002). També convé 

destacar el paper d’altres fosfatases com PTEN (phosphatase and tensin homologue) i 

SHIP2, que defosforilen el PIP3, i la supressió de les quals millora la sensibilitat a la 

insulina i el control de la glucèmia (Schinner et al., 2005). 

A més a més, la inhibició de la via de la insulina pot tenir lloc per modificacions post-

traduccionals que alteren l’activitat de les proteïnes implicades en la cascada de 

senyalització. En aquest sentit, diverses cinases poden fosforilar el receptor de la insulina 

i les proteïnes IRS en residus serina, conduint a la inhibició de la via, ja que la fosforilació 

en serina del receptor de la insulina redueix la seva activitat cinasa, mentre que la 
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fosforilació en serina de les proteïnes IRS impedeix la seva fosforilació en residus tirosina 

(i conseqüentment, la seva activació) i promou la seva degradació (Biddinger i Kahn, 

2006; Tanti i Jager, 2009). Aquest mecanisme pot ser el causant de l’aparició de 

resistència a la insulina en individus obesos, ja sigui com a conseqüència de l’acumulació 

de lípids, o bé a causa d’un estat proinflamatori.  

D’una banda, en individus obesos s’ha observat un increment de les concentracions 

d’àcids grassos lliures en el plasma, que condueix a l’acumulació intracel·lular de 

triglicèrids i altres metabòlits lipídics com els acil-CoA de cadena llarga i diacilglicerol a 

nivell muscular i hepàtic (Boden, 2011). El diacilglicerol (DAG) és un potent activador de 

les cinases PKCθ (en el múscul) i PKCε (en el fetge), que al seu torn fosforilen en posició 

serina i inactiven els IRS, provocant un dèficit en la cascada de senyalització de la 

insulina (Erion i Shulman, 2010; Turban i Hajduch, 2011). D’altra banda, l’elevació dels 

nivells de citocines proinflamatòries com el factor de necrosi tumoral α (TNFα) i la 

interleucina-6 (IL-6) que té lloc en individus obesos pot interferir en l’acció de la insulina a 

través de l’activació de les cinases IKKβ (inhibidor de NF-κB, subunitat β) i JNK, les quals 

inactiven els IRS per la seva fosforilació en posició serina (Samuel i Shulman, 2012).  

 
Figura II-15. Mecanismes de resistència a la insulina en el fetge. 

 

Convé destacar que altres cinases dels IRS són mediadors de la senyalització de la 

insulina i actuen com a reguladors negatius davant una estimulació prolongada de la via. 

Aquest és el cas d’mTOR/S6K1 (Boura-Halfon i Zick, 2009). Per altra banda, les vies 
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inflamatòries també poden ser activades en resposta a l’estrès del reticle endoplasmàtic 

(RE) per tal de protegir les cèl·lules de la producció de proteïnes aberrants; això és el que 

es coneix com UPR (unfolded protein response) (Samuel i Shulman, 2012). Seguidament, 

es descriuen breument aquestes dues vies: 

 

5.2.1 mTOR 

mTOR (mammalian target of rapamycin) és una serina/treonina-cinasa que, en 

associació amb altres proteïnes, forma part de dos complexes funcionalment diferents: 

mTORC1 i mTORC2.  

Pel que fa a mTORC2, encara es desconeixen molts aspectes de la seva regulació i 

funcions. La insulina i determinats factors de creixement són els estímuls que activen 

l’activitat cinasa d’mTORC2. Entre els substrats d’aquest complex es troben les cinases 

AKT, PKCα i SGK (serum and glucocorticoid-inducible kinase); la seva fosforilació per 

part d’mTORC2 contribueix a la seva activació o, en el cas de PKCα, a la seva estabilitat 

(Howell i Manning, 2011). A més de la seva participació en la via de senyalització de la 

insulina a través de la fosforilació d’AKT, altres funcions descrites per mTORC2 són el 

control de l’organització del citosquelet d’actina, i el control de la mida cel·lular i de la 

progressió del cicle cel·lular (Foster i Fingar, 2010). 

D’altra banda, entre les funcions d’mTORC1 es troben el creixement i la proliferació 

cel·lular, la progressió del cicle cel·lular, i també la síntesi de proteïnes i d’àcids grassos, i 

la seva activació té lloc en resposta a nutrients com els aminoàcids, diferents factors de 

creixement i hormones com la insulina (Foster i Fingar, 2010). De fet, la insulina 

incrementa la síntesi de proteïnes per l’activació d’mTORC1 a través de la via PI3K/AKT: 

el complex format per les proteïnes TSC1 i TSC2 (tuberous sclerosis proteins 1 i 2) 

inhibeix mTORC1, i l’AKT fosforila i inactiva TSC2 en resposta a la insulina, conduint a 

l’activació d’mTORC1. Entre els substrats d’mTORC1 es troben les proteïnes S6K i 

4EBP1, que un cop fosforilades promouen la síntesi de proteïnes (Biddinger i Kahn, 2006; 

Cota, 2009, Howell i Manning, 2011). 

Tanmateix, cal destacar que l’activació continuada d'mTORC1 activa un mecanisme 

de retroalimentació negativa que inhibeix la via de senyalització de la insulina a través de 

la fosforilació dels IRS en posició serina per part de les cinases mTORC1 i S6K (figura II-

16), de manera que l’activació prolongada d’mTORC1 afavoreix el desenvolupament de 

resistència a la insulina (Boura-Halfon i Zick, 2009; Cota, 2009; Howell i Manning, 2011). 
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Figura II-16. mTOR atenua la senyalització de la insulina per un mecanisme 

de retroalimentació negativa. Imatge de Howell i Manning (2011). 
 

 

5.2.2 Estrès del reticle endoplasmàtic. XBP1 

El RE és responsable de la síntesi i el processament de proteïnes de membrana i 

proteïnes de secreció. Les pertorbacions de l’homeòstasi del RE poden conduir a una 

condició coneguda com estrès del RE, caracteritzada per l’activació de diferents vies de 

senyalització anomenades UPR (unfolded protein response) que tenen per objectiu 

mantenir l’homeòstasi del RE promovent l’expansió de la membrana del RE i la síntesi de 

maquinària per al processament de proteïnes, i activant mecanismes que disminueixen 

transitòriament el flux de proteïnes que arriben al RE. Una activitat prolongada de la UPR 

indica la incapacitat per restablir l’homeòstasi del RE, i es correlaciona amb un augment 

de l’apoptosi (Walter i Ron, 2011). 

La UPR és iniciada per 3 proteïnes transmembrana del reticle endoplasmàtic: IRE1 

(inositol-requiring enzyme 1), PERK (protein kinase-like endoplasmic reticulum kinase) i 

ATF-6 (activating transcription factor-6) (Hetz et al., 2011; Walter i Ron, 2011).  

IRE1 presenta activitat cinasa i endoribonucleasa. L’activació d’IRE1 promou el 

processament de l’ARNm d’XBP1 (X-box-binding protein 1): IRE1 fragmenta l’ARNm 

d’XBP1 i inicia l’eliminació d’un intró de 26 bp. La combinació de 2 fragments de l’ARNm 

resultant condueix a la traducció d’una proteïna de pes molecular més elevat anomenada 

XBP1s (Yoshida et al., 2001; Lee et al., 2002) (figura II-17). XBP1s és un factor de 

transcripció clau en la regulació de la UPR, ja que augmenta l’expressió de diversos gens 

implicats en la maduració, el plegament i la degradació de proteïnes en el RE, entre altres 

funcions (Glimcher i Lee, 2009). 
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Figura II-17. Processament de l’ARNm d’XBP1 per part  

d’IRE1 en la UPR. Imatge adaptada de Walter i Ron (2011). 
 

En els últims anys s’ha observat que l’augment de l’estrès del RE en individus obesos 

té un paper determinant en patologies com la resistència a la insulina i la DM2 (Ozcan et 

al., 2006; Ozcan et al., 2008). En aquest sentit, XBP1s és un regulador clau de la 

resposta a l’estrès del RE en l’obesitat, i s’ha descrit que la seva deficiència provoca 

resistència a la insulina i diabetis en ratolins (Ozcan et al., 2004). Recentment, s’ha 

descrit que XBP1s és fonamental per al manteniment de l’homeòstasi de la glucosa en 

ratolins obesos, inclús de manera independent a la seva activitat com a factor de 

transcripció (Zhou et al., 2011). Curiosament, també s’ha observat que XBP1s regula la 

transcripció de la lipogènesi hepàtica de forma independent a la seva funció en la UPR 

(Glimcher i Lee, 2009). Així doncs, XBP1s és un factor de transcripció clau en la UPR, 

però també en l’homeòstasi energètica. 
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1 ANIMALS D’EXPERIMENTACIÓ 

1.1 Tractament 

Es van utilitzar 20 rates femella Sprague-Dawley de 8 setmanes d’edat (Charles 

River, Barcelona). Els animals es van mantenir estabulats durant un període de 3 

setmanes, en condicions de temperatura i humitat constants, seguint un cicle de 

llum/foscor de 12 hores, i amb accés lliure al menjar i a l’aigua. 

Passat aquest període, els animals presentaven un pes mig de 175 g, i van ser 

aleatoritzats i separats en 2 grups d’estudi: un grup control, format per 8 animals 

alimentats amb una dieta estàndard ad libitum, i un grup fructosa, format per 12 animals 

alimentats amb la mateixa dieta, però suplementada amb un 10% (p/v) de fructosa 

(Panreac) en l’aigua de beguda. Aquesta dieta es va seguir durant 7 i 14 dies, amb 4 

rates del grup control i 6 rates del grup fructosa per cada temps d’estudi. Durant tot el 

tractament es va controlar el pes dels animals cada 3 dies, i el consum de pinso i de 

beguda cada dia.  

Passats els temps de tractament corresponents, els animals es van deixar dues hores 

en dejú i es van sacrificar per decapitació sota els efectes de l’anestèsic isoflurà (Esteve 

Veterinaria), obtenint mostres de sang i fetge.  

Després de l’extracció del fetge dels animals, aquest es va pesar i se’n va tallar una 

porció, destinada a l’aïllament d’ARN, que es va congelar immediatament en nitrogen 

líquid. La resta de fetge es va perfondre amb una xeringa i NaCl 0.9% (p/v), i se’n van fer 

diferents porcions per a l’obtenció d’extractes totals i nuclears de proteïna, lípids i 

sobrenedant post-nuclear, procurant prendre sempre els mateixos lòbuls del fetge per 

cada tipus d’extractes a obtenir. Seguidament, les mostres de fetge destinades a 

l’obtenció d’extractes de proteïna total i nuclear i a l’aïllament de lípids, es van congelar 

en nitrogen líquid. Totes les porcions de fetge van ser emmagatzemades a -80ºC fins a la 

seva posterior utilització, excepte les destinades a l’obtenció del sobrenedant post-

nuclear, ja que aquesta extracció es fa a partir de fetge fresc (apartat III-5.1). 

Tots els procediments es van realitzar segons les pautes descrites pel Comitè de 

Bioètica de la Universitat de Barcelona, com s’ha establert a la Llei 5/1995 (21 de juliol) 

del Govern Autonòmic de Catalunya. 

 

1.2 Test de tolerància a la glucosa i corba d’insulina 

Per a la realització d’aquestes determinacions, novament es van utilitzar rates femella 

Sprague-Dawley de 8 setmanes d’edat (Charles River, Barcelona). Els animals es van 

mantenir estabulats en les mateixes condicions descrites anteriorment, i van ser 



III. MATERIALS I MÈTODES 

50 

aleatoritzats i separats en un grup control (20 animals) i un grup fructosa (20 animals), tal 

i com s’havia realitzat en l’anterior estudi. 

1.2.1 Test de tolerància a la glucosa 

Passats els temps de tractament corresponents, es van deixar els animals en dejú 

durant dues hores i es va procedir a realitzar el test de tolerància a la glucosa. Per a 

realitzar el test, es va injectar glucosa per via intraperitoneal a raó de 2 g per Kg de rata a 

partir d’una solució de 0,4 g glucosa/mL preparada en NaCl 0,9% (p/v), i es va determinar 

la concentració de glucosa en sang als 0, 15, 30, 60, 90 i 120 minuts posteriors a 

l’administració de glucosa. La sang es va obtenir per punció en la vena safena dels 

animals, i la concentració de glucosa es va determinar mitjançant un glucòmetre (EliteTM, 

Bayer). Durant la realització del test, els animals es trobaven sota els efectes de 

l’anestèsic isoflurà. 

La glucosa emprada per preparar la solució de 0,4 g/mL prové de Sigma-Aldrich, 

mentre que el NaCl emprat per preparar el sèrum fisiològic és de la casa comercial 

Scharlab. 

1.2.2 Corba d’insulina 

Per a la determinació de la corba d’insulina, als 0, 15, 60 i 120 minuts es va extreure 

una mostra de sang addicional mitjançant els tubs col·lectors Microvette® CB 300 

impregnats amb EDTA disòdic al 5% (p/v) (5 µL/tub). El plasma es va obtenir per 

centrifugació, i l’anàlisi de la concentració d’insulina plasmàtica es va determinar 

mitjançant un assaig ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), concretament 

l’EZRMI-13K (Millipore), seguint les instruccions del fabricant. 

 

 

2 CULTIU CEL·LULAR 

2.1 FaO 

2.1.1 Condicions de manteniment del cultiu cel·lular 

Les cèl·lules FaO, d’hepatoma de rata, es van obtenir de l’ECACC (European 

Collection of Cell Cultures). Aquesta línia cel·lular es va mantenir en medi DMEM 

(Dulbecco's Modified Eagle Medium) amb una concentració de glucosa d’1g/L (Gibco, 

Invitrogen) suplementat amb un 10% (v/v) de sèrum fetal boví (FBS Gold, PAA), i un 1% 

de la mescla penicil·lina (10000 unitats/mL) - estreptomicina (10000 µg/mL) (Gibco, 

Invitrogen).  
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Les cèl·lules es van mantenir adherides en flascons de 75 cm2 (Nunc) amb 15 mL de 

medi, a l’interior d’un incubador a 37ºC i amb una atmosfera de 95% d’aire i 5% de CO2. 

El medi es va renovar cada 2-3 dies. 

Quan la confluència arribava al voltant d’un 70-80%, les cèl·lules es subcultivaven en 

nous flascons de 75 cm2 a una densitat aproximada de 20000 cèl·lules/cm2. Per a aquest 

propòsit, es va descartar el medi del flascó de cultiu, es van rentar les cèl·lules amb 10 

mL de tampó fosfat salí (PBS; Gibco, Invitrogen), i es van afegir 3 mL d’una solució de 

tripsina al 0.05% (Gibco, Invitrogen) temperada sobre les cèl·lules. A continuació, les 

cèl·lules es van incubar a 37ºC durant uns 4 minuts; passat aquest temps, es van afegir 

10 mL de medi de manteniment per neutralitzar la tripsina, i la suspensió cel·lular 

resultant es va centrifugar a 200 g durant 5 minuts i a temperatura ambient, descartant el 

sobrenedant. El pellet es va ressuspendre en uns 15 mL de medi de manteniment nou, es 

va realitzar el recompte de cèl·lules en una cambra de Neubauer, i es va prendre el volum 

necessari per a la sembra en nous flascons de manteniment, o bé en plaques de cultiu 

per al seu posterior tractament. 

2.1.2 Congelació 

Per a la congelació d’aquestes cèl·lules, es va prendre una alíquota de la suspensió 

cel·lular obtinguda després del tractament amb tripsina i s’hi va afegir dimetilsulfòxid 

(DMSO, Scharlau) en una proporció del 10% (v/v). Després, es va transferir 1 mL 

d’aquesta nova suspensió a cada vial de congelació (Corning), i els vials es van disposar 

en un contenidor de congelació (Nalgene) durant 2 dies a -80ºC. D’aquesta manera, les 

cèl·lules es trobaven envoltades d’un bany d’isopropanol al 100%, que fa que la 

temperatura disminueixi gradualment (1ºC per minut). Després de 48 hores, les cèl·lules 

es van conservar en nitrogen líquid (-196ºC). 

2.1.3 Descongelació 

Per a la descongelació d’una nova alíquota de cèl·lules, es va treure el vial del 

nitrogen líquid i es va escalfar a 37ºC fins a la seva total descongelació. Es va prendre tot 

el contingut del vial (1 mL) i es va portar fins a 10 mL amb medi de manteniment. 

Seguidament, es va centrifugar durant 5 minuts a 200 g i el pellet resultant es va 

ressuspendre en uns 5 mL de medi de manteniment. Després de realitzar el recompte de 

la suspensió cel·lular, les cèl·lules es van sembrar a una densitat d’unes 20000 

cèl·lules/cm2. 

2.1.4 Tractament 

Per al tractament de les cèl·lules FaO sembrades en plaques de 60 o 100 mm de 

diàmetre (Corning), quan la confluència va arribar a un 80%, es va canviar el medi (de 
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manteniment) a un medi amb els mateixos components, però rebaixant la proporció 

d’FBS fins a un 1% (v/v) (medi de tractament). 

Per a la incubació de les cèl·lules amb fructosa, glucosa o mannitol, es van pesar 

aquests reactius en la quantitat adequada per donar una concentració final de 25 mM en 

el volum necessari de medi de tractament, que posteriorment es va filtrar mitjançant un 

filtre amb porus de 0.22 µm de diàmetre. 

Per altra banda, els reactius Wy-14643, àcid okadaic i SRT1720 es van ressuspendre 

en DMSO a una concentració 1000 vegades superior a la concentració final en el medi de 

cultiu per tal que la proporció de DMSO en el medi no fos superior a un 0.1% (v/v). Així, 

les concentracions dels reactius mencionats emprades per tractar les cèl·lules FaO van 

ser de 100 µM (Wy-14643), 20 nM (àcid okadaic) i 100 nM (SRT1720). 

En el cas de l’àcid okadaic i Wy-14643, es va efectuar un pre-tractament de les 

cèl·lules amb aquests compostos de 30 minuts i 3 hores, respectivament, prèvia addició 

de fructosa al medi de cultiu. Referent a SRT1720, es va afegir al medi 12 hores abans 

de recollir el cultiu. 

Tots els compostos utilitzats per al tractament de les cèl·lules FaO es van obtenir de 

la casa comercial Sigma-Aldrich, a excepció del reactiu SRT1720, de la casa comercial 

Cayman. 

 

2.2 HepG2 

La línia cel·lular HepG2, d’hepatoma humà, es va obtenir de l’EuCellBank. Per al seu 

manteniment, subcultiu i congelació-descongelació, es van utilitzar els mateixos reactius i 

es va procedir de la mateixa manera que per a les cèl·lules FaO, amb la diferència que 

aquestes cèl·lules es van sembrar a raó d’unes 4000 cèls/cm2. 

Així mateix, el tractament d’aquestes cèl·lules amb fructosa i Wy-14643 es va realitzar 

en les mateixes condicions que les emprades per a les cèl·lules FaO. 

 

2.3 Hepatòcits humans 

Els hepatòcits humans utilitzats en el present estudi es van obtenir de la casa 

comercial Lonza (Ready HepsTM Fresh Hepatocytes). Es tracta d’hepatòcits aïllats d’un 

únic donant, sembrats en plaques col·lagenades. El medi emprat per al seu manteniment 

i tractament és l’HMMTM (Hepatocyte Medium Maintenance System, Lonza). 

El dia després de la seva arribada es va procedir al seu tractament en presència o 

absència de fructosa i en presència o absència de Wy-14643 100 µM, realitzant un pre-

tractament de 3 hores com el descrit per a les cèl·lules FaO i HepG2. 
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3 DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES PLASMÀTICS 

3.1 Obtenció de plasma 

En el moment del sacrifici dels animals, la sang obtinguda per decapitació es va 

recollir en tubs impregnats amb 150 µL d’EDTA disòdic al 5% (p/v) per evitar la seva 

coagulació. Seguidament, es van centrifugar a 3000 g durant 10 minuts a 4ºC per a 

obtenir el plasma (sobrenedant), que es va emmagatzemar a -20ºC fins a ser utilitzat. 

 

3.2 Anàlisi de les concentracions d’insulina i leptina  

El radioimmunoassaig és una tècnica basada en la formació específica de complexes 

antigen-anticòs que s’empra per mesurar la concentració d’un determinat antigen. Una 

quantitat fixa d’antigen (insulina, per exemple) marcat amb radioactivitat (I125) s’incuba en 

presència d’una quantitat constant d’antisèrum específic. Així, si s’afegeix una mostra de 

plasma amb una quantitat desconeguda d’insulina a aquest sistema, es produeix una 

competició entre la insulina marcada i la no marcada pels llocs d’unió a l’anticòs, de 

manera que a mesura que la concentració d’insulina en la mostra de plasma (no 

marcada) augmenta, la quantitat d’insulina marcada que s’uneix a l’anticòs disminueix. 

Després de separar la insulina unida a l’anticòs de la que es troba lliure, es pot mesurar la 

quantitat de radioactivitat procedent de la insulina-I125 unida a l’anticòs per lectura en un 

comptador gamma. Paral·lelament, es realitza una corba estàndard amb concentracions 

conegudes i creixents d’insulina no marcada, que permet conèixer la quantitat d’insulina 

present en les mostres de plasma. 

Les concentracions d’insulina i leptina en plasma es van determinar per la tècnica de 

radioimmunoassaig mitjançant kits comercials de la casa Linco Research (RI-13K i RL-

83K, respectivament), seguint les instruccions del fabricant. 

 

3.3 Anàlisi de les concentracions de triglicèrids i glucosa  

La determinació de les concentracions de triglicèrids i glucosa en plasma es va dur a 

terme mitjançant kits colorimètrics de la casa comercial Spinreact (Glucose-TR, 

Triglycerides-LQ, respectivament), seguint els protocols del fabricant. 

Aquests kits es basen en l’addició de reactius —específics per cada analit— que 

contenen enzims i altres compostos específics que en reaccionar amb l’analit donen lloc a 

quinones amb coloració, l’absorbància de les quals es mesura amb un espectrofotòmetre. 

També es mesura l’absorbància d’una solució patró de l’analit específic de concentració 

coneguda, la qual cosa permet conèixer la concentració de glucosa o triglicèrids de les 

mostres. 
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4 ANÀLISI DEL CONTINGUT DE TRIGLICÈRIDS HEPÀTICS 

Per a la determinació del contingut de triglicèrids en el fetge, es va seguir el protocol 

descrit per Qu et al. (2007). Es van pesar uns 40 mg de teixit hepàtic congelat i es van 

homogeneïtzar en 800 µL d’acetona emprant el Polytron® PT 10-35. Seguidament, 

l’homogenat es va incubar en rotació constant a temperatura ambient i durant tota la nit. 

Passat aquest temps, les mostres es van deixar reposar uns 15 minuts per permetre la 

sedimentació de les restes de teixit, i es va prendre una mostra de la solució d’acetona —

que contenia els lípids extrets— per a la determinació de la concentració de triglicèrids 

mitjançant el kit colorimètric de la casa comercial Spinreact mencionat en l’apartat 

anterior. 

 

 

5 DETERMINACIÓ DE L’ACTIVITAT DE β-OXIDACIÓ DELS ÀCIDS 

GRASSOS HEPÀTICA 

Aquest assaig, descrit per Lazarow (1981), permet mesurar l’activitat de β-oxidació 

total, és a dir, la suma de la β-oxidació mitocondrial i la β-oxidació peroxisòmica. 

L’extracte utilitzat per a dur a terme aquesta determinació és el sobrenedant post-nuclear, 

on es troben els mitocondris i els peroxisomes. 

 

5.1 Obtenció del sobrenedant post-nuclear 

Per a l’obtenció del sobrenedant post-nuclear, es va pesar 1 g de fetge fresc i s’hi van 

afegir 5 mL de tampó d’homogeneïtzació. Un cop homogeneïtzades (Potter-Elvehjem), 

les mostres es van centrifugar a 700 g durant 10 minuts a 4ºC. El sobrenedant resultant 

es va emmagatzemar a -80ºC fins a ser utilitzat, i la seva concentració proteica es va 

determinar mitjançant el mètode de Bradford (apartat III-7.3). 

El tampó d’homogeneïtzació està constituït per KH2PO4 50 mM pH 7.4, NaCl 150 mM, 

ditiotreitol (DTT) 1 mM, EDTA 30 mM, sacarosa 0.25 M i aigua bidestil·lada q.s.  

Tots els reactius es van obtenir de la casa comercial Sigma-Aldrich, a excepció del 

KH2PO4 (Scharlab) i la sacarosa (Panreac). 

 

5.2 Assaig de β-oxidació 

Per a dur a terme la reacció d’oxidació dels àcids grassos, es va partir d’una mostra 

de sobrenedant post-nuclear de fetge de rata equivalent a 30 µg de proteïna, a la qual es 

van afegir tots els reactius necessaris per a la conversió del derivat insoluble palmitoïl-

CoA marcat amb 14C en l’àcid soluble acetil-CoA-14C, detectat al final del procés. 
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La reacció es va dur a terme en un volum final de 500 µL i els reactius necessaris i les 

concentracions s’indiquen a continuació (taula III-1): 

 

Reactius Concentració 

NAD 200 Μm 

FAD 10 Μm 

DTT 1 Mm 

BSA 75 µg/mL 

CoA 100 µM 

L-carnitina 1 mM 

Palmitoïl-CoA 10 µM 

Sacarosa 0.25 M 

Tris-HCl 50 mM pH 8 q.s.  

Taula III-1.  Proporcions dels reactius necessaris per a l’assaig de β-oxidació dels àcids 
grassos. NAD: dinucleòtid de nicotinamida i adenina. FAD: dinucleòtid de flavina i adenina. 

BSA: albúmina sèrica bovina.  

 

Tots els reactius provenen de la casa comercial Sigma-Aldrich, a excepció de la BSA i 

la sacarosa, adquirides a Calbiochem i Panreac, respectivament. 

 

A la barreja d’aquests reactius es van afegir 0,3 µL (6 nCi) de palmitoïl-CoA-14C 

(Amersham Biosciences) per cada tub de reacció, i la mescla es va afegir a la mostra 

corresponent de sobrenedant post-nuclear. Després d’agitar els tubs amb un vòrtex, les 

mostres es van incubar a 37ºC en un bany d’aigua durant 11 minuts. Passat aquest 

temps, es van afegir 250 µL d’àcid perclòric al 7% per aturar la reacció d’oxidació dels 

àcids grassos, i es van incubar els tubs durant 1 hora a 4ºC. Posteriorment, es van 

centrifugar les mostres a 100 g durant 2 minuts a 4ºC per tal de separar el palmitoïl-CoA-
14C (insoluble) que no havia reaccionat, del producte de reacció acetil-CoA-14C (soluble). 

Es van transferir 500 µL del sobrenedant a un vial de centelleig amb 5 mL de líquid de 

centelleig (Ultima GoldTM MV, PerkinElmer) per a dur a terme la lectura de la radioactivitat 

en un comptador de centelleig (LKB Wallac 12A). Els resultats s’expressen en nmol de 

palmitoïl-CoA-14C oxidat/min/mg proteïna. 

 

6 DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D’ARNm: RT-PCR 

6.1 Obtenció d’ARN total 

6.1.1 Aïllament a partir de teixit hepàtic 

Per a l’obtenció de l’ARN, es van pesar 100 mg de teixit hepàtic congelat i es van 

homogeneïtzar amb 1 mL de TRIzol® (Invitrogen) en un homogeneïtzador elèctric (Potter-
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Elvehjem). Les mostres homogeneïtzades es van transferir a tubs de polipropilè lliures 

d’ARNases i es van incubar a temperatura ambient durant 5 minuts, per permetre la 

dissociació completa dels complexes de nucleoproteïnes. Passat aquest temps, es van 

afegir 200 µL de cloroform (Scharlab), es van agitar els tubs vigorosament durant 15 

segons i es van incubar durant 2-3 minuts a temperatura ambient. Les mostres es van 

centrifugar a 12000 g durant 15 minuts a 4ºC. Seguidament, es va transferir la fase 

superior aquosa a un nou tub, i s’hi van afegir 500 µL d’isopropanol (Scharlab). Les 

mostres es van incubar durant 10 minuts a temperatura ambient per permetre la 

precipitació de l’ARN, i es van centrifugar a 12000 g durant 10 minuts a 4ºC. Es va 

descartar el sobrenedant, i el pellet es va rentar amb 1 mL d’etanol al 75% (v/v). Les 

mostres es van centrifugar a 7500 g durant 5 minuts a 4ºC, i després de descartar el 

sobrenedant, es va deixar assecar l’ARN durant uns 10 minuts. Passat aquest temps, es 

va dissoldre l’ARN amb uns 150 µL d’aigua DEPC* i incubant a 60ºC durant 10 minuts. 

Les mostres es van emmagatzemar a -80ºC fins a ser utilitzades. 

6.1.2 Aïllament a partir de cultiu cel·lular 

Els cultius de cèl·lules destinats a l’obtenció d’ARN total es van realitzar en plaques 

de 60 mm de diàmetre. Un cop dut a terme el tractament de les cèl·lules, se’n va aspirar 

el medi, i es va recollir el contingut cel·lular amb 1 mL de reactiu de Trizol® per cada 

placa, homogeneïtzant amb la mateixa pipeta emprada per afegir el reactiu. A partir 

d’aquest pas, el procediment per a obtenir l’ARN total és el mateix que l’emprat en 

l’aïllament d’ARN tissular; només varia el volum d’aigua DEPC en què es ressuspèn el 

pellet final, que en aquest cas és d’uns 40 µL.  

6.1.3 Quantificació 

Per determinar la concentració d’ARN de les solucions obtingudes, es va realitzar una 

lectura de l’absorbància de les mostres en un espectrofotòmetre (PerkinElmer, Lambda 

45) a una longitud d’ona de 260 nm, utilitzant una cubeta de quars. Per a la quantificació 

de les mostres d’ARN, se’n va fer una dilució 1:100, en un volum final de 500 µL. 

El valor de la concentració d’ARN es va determinar a partir els càlculs següents: 

Concentració (µg/µL) = A260 x 4 (factor) 

El factor 4 s’obté dels càlculs següents: 40 (µg RNA/mL) x 1 cm x 1 mL/1000 µL x 

100, on 40 µg RNA/mL/cm és coeficient d’absorció de l’ARN, i 1 cm el gruix de la cubeta 

de quars. 

                                                
* L’aigua DEPC és aigua bidestil·lada, per cada mL de la qual s’afegeix 1 µL de DEPC (dietilpirocarbonat, 

Sigma), i autoclavada dues vegades. 
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6.1.4 Integritat de l’ARN 

Per comprovar la integritat de l’ARN de les mostres, aquestes es van sotmetre a una 

electroforesi en un gel d’agarosa a l’1% (p/v), la composició del qual es descriu a 

continuació (taula III-2): 

 

Reactiu Volum/Quantitat  

Agarosa (Bioron) 400 mg 

TBE 1X 40 mL 

Bromur d’etidi (Gibco BRL) 1 µL 

Taula III-2. Reactius i proporcions del gel d’agarosa a l’1%. 
 

Per cada mostra d’ARN, es va sembrar la següent mescla en el gel d’agarosa (taula 

III-3): 

 

Reactiu Volum/Quantitat  

ARN  1.0 µg  

Tampó de càrrega 6X  1.0 µL  

Aigua DEPC q.s.p. 6.0 µL 

Taula III-3. Reactius i proporcions de la mescla a carregar en el gel d’agarosa. 
 

El tampó d’electroforesi utilitzat és TBE 1X, preparat a partir d’una solució de TBE 5X, 

el qual conté Tris base (AppliChem) 340 mM, àcid bòric (Panreac) 440 mM, EDTA 

(Sigma-Aldrich) 10 mM i aigua destil·lada q.s.  

Per altra banda, el tampó de càrrega 6X conté 0.25% (p/v) de blau de bromofenol 

(Sigma-Aldrich), 0.25% (p/v) de xilenol (Sigma-Aldrich) i 40% (p/v) de sacarosa (Panreac) 

en aigua bidestil·lada i autoclavada. 

Un cop sembrat el gel, l’electroforesi es va dur a terme a un voltatge constant de 100 

V durant 30 minuts, i a temperatura ambient. Passat aquest temps, es va observar el gel 

sota una làmpada de llum ultraviolada (MiniBIS Pro, DNR Bio-Imaging Systems), 

comprovant la presència de dues bandes ben definides corresponents a l’ARN ribosòmic 

(subunitats 28S i 18S). 

 

6.2 Reacció de retrotranscripció 

La reacció de la transcriptasa inversa o reacció de retrotranscripció (RT) permet 

sintetitzar una cadena d’ADN complementària (ADNc) a una molècula d’ARNm, i és 

catalitzada per l’enzim transcriptasa inversa, una ADN-polimerasa dependent d’ARN.  
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6.2.1 Mostres procedents de teixit hepàtic 

Els reactius emprats per cada reacció de retrotranscripció i les proporcions 

necessàries es mostren en la taula III-4: 

 

Reactiu Concentració/quantitat  

Random Hexamers (Roche) 125 ng 

dNTPs (Sigma-Aldrich) 500 µM (cadascun) 

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

DTT (Invitrogen) 10 mM 

M-MVL-RT (Invitrogen) 200 U 

RNasa Out (Invitrogen) 20 U 

ARN total 1 µg 

H2O DEPC q.s.p. 20 µL 

Taula III-4. Reactius i proporcions per a la reacció de retrotranscripció.  
M-MVL-RT: Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase 

 
Els tubs amb la mescla d’aquests reactius amb la corresponent mostra d’ARN es van 

disposar en un termociclador (MJ Mini™ Personal Thermal Cycler, Bio-Rad), que es va 

programar a 37ºC durant 1 hora per tal que tingués lloc la reacció de retrotranscripció. 

L’ADNc resultant es va conservar a -20ºC fins a la seva posterior utilització. 

6.2.2 Mostres procedents de cultiu cel·lular 

Per a l’anàlisi dels nivells d’ARNm dels diferents tipus de cèl·lules, es va realitzar la 

reacció de RT amb els mateixos reactius i proporcions descrites en la taula 4, però partint 

de 0.5 µg d’ARN total per 20 µL de reacció. La reacció de la transcriptasa inversa es va 

realitzar sotmetent les mostres a les següents etapes: 5 minuts a 65ºC, 5 minuts a 4ºC, 2 

minuts a 37ºC, 10 minuts a 25ºC, 50 minuts a 37ºC i 15 minuts a 70ºC. Les dues primeres 

etapes es realitzen només amb l’ARN, H2O DEPC, Random Hexamers i dNTPs, per tal de 

desnaturalitzar les possibles estructures secundàries de l’ARN. Els passos següents es 

duen a terme amb tots els reactius. L’última etapa té per finalitat la inactivació de l’enzim. 

 

6.3 Reacció en cadena de la polimerasa (PCR) 

La reacció de PCR permet l’amplificació d’una determinada seqüència d’ADN fins a 

nivells en què pugui ser fàcilment detectable. Per dur-se a terme, es necessita l’enzim 

ADN polimerasa per a la síntesi de les noves molècules d’ADN, i dos oligonucleòtids 

específics o encebadors, complementaris a seqüències presents a cada una de les 

cadenes d’ADN i que limiten el fragment d’ADN a amplificar.  

La PCR consisteix en una desnaturalització de l’ADN motlle, seguida de la hibridació 

dels oligonucleòtids específics a la seves seqüències complementàries i de la posterior 
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extensió de la cadena d’ADN per acció de l’ADN polimerasa. Les cadenes resultants 

serveixen de motlle en els següents cicles, obtenint després de n cicles, 2n molècules de 

la seqüència d’ADN desitjada. En el present treball, la reacció de PCR es va dur a terme 

amb la finalitat d’amplificar determinades molècules d’ADNc obtingudes mitjançant la 

reacció de retrotranscripció. 

6.3.1 PCR amb incorporació de α-32P-dATP 

Per a la detecció del producte de PCR es va incorporar el nucleòtid dATP marcat amb 

l’isòtop radioactiu 32P en posició α (α-32P-dATP). Els reactius i les proporcions 

necessàries de cadascun d’ells per cada reacció de PCR es descriuen en la taula III-5. 

Amb la finalitat d’evitar l’amplificació de fragments no desitjats com a conseqüència 

d’hibridacions inespecífiques produïdes a baixes temperatures, es van preparar dues 

fases de reacció de 25 µL cadascuna separades entre si per una capa de parafina 

(Fluka), la qual fon a 60ºC. La fase inferior està constituïda pels oligonucleòtids 

específics, els dNTPs, el α-32P-dATP, el MgCl2 i la meitat del tampó 10X. La fase superior 

conté l’ADNc a amplificar, l’enzim ADN polimerasa i la resta de tampó. Aquestes dues 

fases només entren en contacte quan la parafina es fon. 

 

Taula III-5. Reactius i proporcions per a la reacció de PCR.  
 

La reacció es va dur a terme en un termociclador (MJ Mini™ Personal Thermal 

Cycler, Bio-Rad), i consta de les següents etapes: 

1. Desnaturalització dels oligonucleòtids i ADNc, a 94ºC durant 1 minut. 

2.  N cicles d’amplificació. Cada cicle consta de diferents fases: 

• 1 minut a 92ºC (desnaturalització) 

• 1 minut i 15 segons a 60ºC (hibridació dels oligonucleòtids específics) 

• 1 minut i 50 segons a 72ºC (extensió de la cadena d’ADN) 

3.  Síntesi final, a 72ºC durant 5 minuts. 

Reactiu Concentració/quantitat 

Tampó de PCR 10X (Invitrogen) 1X (20 mM Tris HCl, pH 8.4, 50 mM KCl) 

MgCl2 (Invitrogen) 1.2 mM 

dNTPs (Sigma-Aldrich) 160 µM (cadascun) 

Taq ADN polimerasa (Invitrogen)  1 U 

α-32P-dATP (Perkin-Elmer) 2.5 µCi 

Oligonucleòtid sentit (Roche Diagnostics) 0.5 µg 

Oligonucleòtid antisentit (Roche Diagnostics) 0.5 µg 

ADNc 5 µL 

H2O DEPC q.s.p. 50 µL 
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Es van realizar estudis previs per tal d’establir les condicions òptimes d’amplificació 

dels diferents gens a estudiar, determinant el nombre de cicles i la quantitat d’ARN 

necessària per que la relació ARN/producte final fos lineal. Els resultats es van 

normalitzar utilitzant el gen control APRT (adenina fosforibosiltransferasa), per a les 

mostres de teixit hepàtic corresponents als 14 dies de tractament i les mostres 

procedents de cèl·lules FaO, o la subunitat de l’ARN ribosòmic 18S, en el cas de les 

mostres de fetge corresponents als 7 dies d’estudi, i per a les cèl·lules HepG2 i hepatòcits 

humans. El nombre de cicles d’amplificació i les seqüències dels oligonucleòtids 

específics, així com la mida del producte de PCR (en parells de bases, pb) es descriuen a 

les taules III-6 i III-7. 

 

Gens Seqüències sentit i antisentit Producte de 
PCR (pb) 

Núm. Cicles 

Teixit FaO 

18S 5’-CCAAAGTCTTTGGGTTCCGGG-3’ 

5’-GCTCAATCTCGGGTGGCTGAA-3’ 

337 18 - 

ACO 5’-ACTATATTTGGCCAATTTTGTG-3’ 

5’-TGTGGCAGTGGTTTCCAAGCC-3’ 

195 23 24 

APRT 5’-AGCTTCCCGGACTTCCCCATC-3’ 

5’-GACCACTTTCTGCCCCGGTTC-3’ 

329 23 21-24 

CYP4A1 5’-CTGGCTTCCTCCAAGTGGCCT-3’ 

5’-TTGCTTCCCCAGAACCATCGA-3’ 
509 - 25 

FAS 5’-GTCTGCAGCTACCCACCCGTG-3’ 

5’-CTTCTCCAGGGTGGGGACCAG-3’ 

214 20 - 

G6Pc 5’-GATCGCTGACCTCAGGAACGC-3’ 

5’-AGAGGCACGGAGCTGTTGCTG-3’ 

197 20 - 

GK 5’-AGAAGGAGATGGACCGTGGCC-3’ 

5’-TCCCTTCTGCTCCAGCGGCCT-3’ 

421 23 - 

L-CPT-I 5’-TATGTGAGGATGCTGCTT-3’ 

5’-CTCGGAGAGCTAAGCTTG-3’ 

629 23 23 

L-PK 5’-TATGGCGGACACCTTCCTGGA-3’ 

5’-GCTGAGTGGGGAGGTTGCAAA-3’ 

250 23 21 

PEPCK 5’-CAAGGTCATCCAGGGCAGCCT-3’ 

5’-CCTGGGGTCAGTGAGAGCCAG-3’ 

210 20 - 

PPARαααα 5’-GGCTCGGAGGGCTCTGTCATC-3’ 

5’-ACATGCACTGGCAGCAGTGGA-3’ 

654 23 25 

RGS16 5’-CACCTGCCTGGAAAGAGCCAA-3’ 

5’-GGCCAGCCAGAACTCCAGGTT-3’ 

259 26 - 

SCD1 5’-GCTCATCGCTTGTGGAGCCCAC-3’ 

5’-GGACCCCAGGGAAACCAGGAT-3’ 

521 18 - 

Taula III-6. Oligonucleòtids específics per a la reacció de PCR en mostres de teixit hepàtic de rata 
i en cèl·lules FaO. Mida del producte de PCR i nombre de cicles d’amplificació. 
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  Gens Seqüències sentit i antisentit Producte de 
PCR (pb) 

Núm. Cicles 

HepG2 Hepat.
hum. 

18S 5’-CCAAAGTCTTTGGGTTCCGGG-3’ 

5’-GCTCAATCTCGGGTGGCTGAA-3’ 

337 18 18 

L-CPT-I 5’-TGATCCGCATGAAGAATGGCA-3’ 

5’-GCGGAAGAAGAAGATGCCCGT-3’ 

274 34 28 

LPK 5’- AGGAGCTGGGCACTGCCTTCT-3’ 

5’-GTGGGAGCCGTGGGAGAAGTT-3’ 

227 - 26 

PPARαααα    5’-TCTGAAGAGTTCCTGCAAGAAATGG-3’ 

5’-AGCATCCCGTCTTTGTTCATC-3’ 

923 - 24 

Taula III-7. Oligonucleòtids específics per a la reacció de PCR en mostres de cèl·lules HepG2 i en 
hepatòcits d’origen humà. Mida del producte de PCR i nombre de cicles d’amplificació. 

 

6.3.2 Separació i detecció del producte de PCR marcat amb α-32P-dATP 

Un cop finalitzada la reacció, el producte de PCR es va separar per electroforesi en 

un gel de poliacrilamida (taula III-8) per ser posteriorment detectat i quantificat.  

 

Reactiu Volum 

Acrilamida-bisacrilamida 40% (AppliChem) 3.75 mL 

TBE 5X 6 mL 

APS (Sigma-Aldrich) 150 µL 

TEMED (Sigma-Aldrich) 26 µL 

Aigua destil·lada q.s.p.  30 mL 

Taula III-8. Reactius i proporcions necessàries per a l’elaboració d’un gel per a l’electroforesi dels 
productes de PCR. APS: persulfat d’amoni. TEMED: tetrametiletilendiamina 

 
Un cop polimeritzat, es va sotmetre el gel a 220 V fins que la seva intensitat va 

disminuir fins a uns 25 mA (pre-running). Seguidament, es van sembrar 5 µL del producte 

de PCR juntament amb 1 µL de tampó de càrrega 6X (el mateix que l’utilitzat en el gel 

d’agarosa per a l’anàlisi de la integritat de l’ARN) en cadascun dels pous. L’electroforesi 

es va realitzar a un voltatge constant de 220 V durant 1 hora i a temperatura ambient. 

Posteriorment, el gel es va col·locar sobre un paper Whatman® 3MM i es va disposar 

en un assecador (Fisherbrand Gel dryer FSGD-4534), durant uns 20 minuts. Un cop sec, 

el gel es va posar en contacte amb un film fotogràfic (AGFA CURIX RP2) o bé amb una 

pantalla sensible a la radioactivitat (Imaging Screen-K, Kodak) durant el temps necessari 

per obtenir una intensitat de la banda desitjada que permetés la seva quantificació 

mitjançant el software Quantity One® (Bio-Rad). 
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6.3.3 Visualització dels productes de PCR per tinció amb bromur d’etidi 

Per a la determinació concreta del processament de l’ARNm d’XBP1, es va dur a 

terme una PCR no radioactiva seguida de l’electroforesi en un gel d’agarosa (apartat III-

6.1.4) al 2% (p/v) i visualització de les bandes sota la llum UV (MiniBIS Pro, DNR Bio-

Imaging Systems). 

La PCR es va realitzar amb els mateixos reactius i proporcions que les descrites en la 

taula III-5, exceptuant el α-32P-dATP, absent en aquesta reacció, i realitzant la mescla en 

una única fase. Els oligonucleòtids específics utilitzats per a l’amplificació d’XBP1 en 

fetge de rata són 5’-GGACACGCTTGGGGATGAATG-3’ (sentit) i 5’-

GTGACAACTGGGCCTGCACCT -3’ (antisentit), i el producte de PCR obtingut després 

de 29 cicles d’amplificació és de 150 bp.  

 

6.4 Arrays de PCR a temps real 

Es va realitzar un array de PCR a temps real per a la determinació de l’expressió de 

84 gens relacionats amb la via de senyalització de la insulina (Rat Insulin Signaling 

Pathway RT2 Profiler PCR Array, referència PARN-030E, SABiosciencesTM, Qiagen). 

Aquest tipus d’arrays permeten l’anàlisi de l’expressió de múltiples gens d’una forma 

quantitativa, ja que es du a terme a través de la tècnica de PCR a temps real basada en 

l’ús de la sonda SYBR Green, que emet fluorescència quan s’intercala en les molècules 

d’ADN. 

Per aquest propòsit, es van tornar a obtenir mostres d’ARN seguint el protocol descrit 

a l’apartat III-6.1.1, i es van purificar mitjançant el kit RNeasy (Qiagen), seguint les 

instruccions del fabricant (protocol RNA Cleanup). Un cop purificat, i després de 

comprovar el seu grau de puresa i la seva integritat, es va procedir a la realització de la 

reacció de retrotranscripció mitjançant el kit RT2 First Strand (SABiosciencesTM, Qiagen), 

seguint les instruccions del fabricant. Finalment, a partir de les mostres de l’ADNc 

obtingut, es va procedir a la preparació de la mescla de reacció de PCR, i a disposar-la 

en la placa de 96 pous proporcionada pel fabricant, segons el protocol de la casa 

comercial. La reacció de PCR es va dur a terme en l’aparell ABI-7900HT (Applied 

Biosystems), i consta de les etapes següents: 

1. 10 minuts a 95ºC. 

2. 40 cicles d’amplificació: 

• 15 segons a 95ºC: desnaturalització de les cadenes d’ADN. 

• 1 minut a 60ºC: amplificació i captació de la senyal de fluorescència per part 

de l’aparell 
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7 IMMUNODETECCIÓ DE PROTEÏNES 

7.1 Obtenció d’extractes totals 

7.1.1 Aïllament a partir de teixit hepàtic 

Es va partir d’una mostra d’aproximadament 150 mg de teixit hepàtic congelat, que es 

va homogeneïtzar amb 1 mL de tampó de lisi mitjançant el Polytron® PT 10-35. 

Seguidament, es va transferir l’homogenat a un tub de polipropilè i es va incubar en gel 

durant 30 minuts. Passat aquest temps, es van centrifugar les mostres a 15000 g durant 

15 minuts a 4ºC i el sobrenedant es va guardar a -80º C per a la seva posterior utilització. 

La concentració de proteïna en l’extracte es va determinar seguint el mètode de Bradford, 

descrit en l’apartat III-7.3. 

La composició del tampó de lisi és la següent: Tris-HCl pH 7.5 20 mM; NaCl 150 mM, 

EDTA 1 mM, EGTA 1 mM, NaF 100 mM, Igepal® 1% (v/v), pirofosfat sòdic (NaPPi) 2 mM, 

fluorur de fenilmetilsulfonil (PMSF) 1 mM, leupeptina 2 µg/mL, ortovanadat sòdic 

(Na3VO4) 1 mM, aprotinina 2.5 µg/mL.  

Tots els reactius es van obtenir de la casa comercial Sigma-Aldrich, a excepció del 

Tris base (AppliChem). 

7.1.2 Aïllament a partir de cultiu cel·lular 

Per a l’obtenció dels extractes de proteïna total, les cèl·lules van ser sembrades en 

plaques de 100 mm de diàmetre. Després del seu tractament corresponent, es va aspirar 

el medi de les plaques, es va fer un rentat de les cèl·lules amb PBS i es va rascar el 

contingut de cada placa amb l’ús d’un scraper i 1.5 mL de PBS fred. La suspensió 

cel·lular resultant es va centrifugar a 6000 g durant 30 segons a 4ºC, i se’n va descartar 

el sobrenedant. El pellet es va ressuspendre en 80 µL de tampó RIPA (Sigma-Aldrich), 

prèvia addició de: PMSF 1mM, Na3VO4 10mM, aprotinina 5 µg/mL i NaF 50 mM, i es va 

incubar durant 30 minuts a 4ºC per permetre la lisi de les estructures cel·lulars. 

Posteriorment, les mostres es van centrifugar a 17000 g durant 30 minuts a 4ºC, i es va 

recollir el sobrenedant, emmagatzemant-lo a -80ºC fins a la seva utilització. La 

concentració de proteïna en els extractes es va analitzar pel mètode de Bradford. 

 

7.2 Obtenció d’extractes nuclears 

7.2.1 Aïllament a partir de teixit hepàtic 

Els extractes nuclears es van obtenir seguint el protocol descrit per Helenius et al. 

(1996) a partir de 250 mg de teixit hepàtic homogeneïtzats amb 1 mL de tampó 

d’homogeneïtzació o solució A usant el Polytron® PT 10-35. Seguidament, els 

homogenats es van incubar durant 10 minuts en gel per a la lisi membrana cel·lular i, 

posteriorment, es van centrifugar a 25000 g durant 15 minuts a 4ºC. El pellet resultant es 
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va rentar afegint novament 1 mL de solució A, i centrifugant a 10000 g durant 15 minuts i 

a 4ºC. El sobrenedant es va descartar de nou, i el pellet es va ressuspendre en 500 µL de 

solució B. Tot seguit, s’hi van afegir lentament 250 µL de solució C, i les mostres es van 

incubar durant  30  minuts en gel per que tingués lloc l’extracció del contingut nuclear. 

Passat aquest temps, les mostres es van centrifugar a 25000 g durant 30 minuts a 4ºC, i 

el sobrenedant resultant —que conté els extractes nuclears— es va transferir a un nou 

tub de polipropilè i es va guardar a -80 ºC fins a la seva utilització. La concentració de les 

mostres es va determinar pel mètode de Bradford. 

La composició de les diferents solucions es descriu a continuació: 

• Solució A: Hepes-NaOH 10 mM pH 7.9, MgCl2 1.5 mM, KCl 10 mM, ditiotreitol 

(DTT) 0.5 mM, PMSF 0.2 mM, aigua bidestil·lada q.s. 

• Solució B: Hepes-NaOH 20 mM pH 7.9, MgCl2 1.5 mM, KCl 20 mM, DTT 0.5 

mM, PMSF 0.2 mM, EDTA 0.2 mM i glicerol 25% (v/v), aigua bidestil·lada q.s. 

• Solució C: Hepes-NaOH 20 mM pH 7.9, MgCl2 1.5 mM, KCl 1.2 M, DTT 0.5 

mM, PMSF 0.2 mM, EDTA 0.2 mM i glicerol 25% (v/v), aigua bidestil·lada q.s. 

 

Tots els reactius es van obtenir de la casa comercial Sigma-Aldrich, a excepció del 

MgCl2 i el KCl, que provenen de la casa Panreac. 

7.2.2 Aïllament a partir de cultiu cel·lular 

Els extractes nuclears de cèl·lules FaO es van obtenir segons el protocol descrit per 

Andrews i Faller (1991). Les cèl·lules destinades a l’aïllament dels extractes nuclears 

també es van sembrar en plaques de 100 mm de diàmetre. Un cop tractades, les cèl·lules 

es van rentar amb PBS i es va rascar el contingut de cada placa amb 1.5 mL de PBS de 

la mateixa manera que en l’extracció de proteïna total. La suspensió de cèl·lules es va 

transferir a tubs de polipropilè i es va centrifugar durant 10 segons (spin) a temperatura 

ambient per descartar el sobrenedant. El pellet resultant es va ressuspendre en 400 µL 

de tampó A fred, colpejant el tub, i es va deixar en gel durant 10 minuts per tal que es 

produís la lisi de les cèl·lules. Seguidament, es van agitar les mostres amb l’ús d’un 

vòrtex durant 10 segons, i es van tornar a centrifugar durant 10 segons a temperatura 

ambient, descartant novament el sobrenedant (conté el contingut del citosol). El pellet es 

va ressuspendre en 50 µL de tampó B fred i les mostres es van incubar durant 20 minuts 

en gel per permetre l’extracció del contingut nuclear. Les restes cel·lulars es van eliminar 

per centrifugació a 100 g durant 2 minuts a 4ºC, recuperant la fracció del sobrenedant, 

que conté les proteïnes presents en el nucli. Les mostres es van conservar a -80ºC fins a 

ser utilitzades. 
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La composició dels tampons utilitzats és la seguent: 

• Tampó A: 10 mM Hepes-NaOH pH 7.9, 1.5 mM MgCl2, 10 mM KCl, 0.5 mM 

DTT, 0.2 mM PMSF i 5 µg/mL aprotinina. 

• Tampó B: 20 mM Hepes-NaOH pH 7.9, 25% glicerol, 420 mM NaCl, 1.5 mM 

MgCl2, 0.2 mM EDTA, 0.5 mM DTT, 0.2 mM PMSF i 5 µg/mL aprotinina. 

 

7.3 Determinació de la concentració de proteïna: mètode de Bradford 

Per a la determinació de la concentració de proteïna es va utilitzar el mètode de 

Bradford (Bradford, 1976) adaptat a la lectura en microplaca. Es tracta d’una mètode 

colorimètric basat en el fet que l’absorbància màxima de la solució àcida Coomassie Blue 

G-250 canvia de 465 a 595 nm quan té lloc la unió a la proteïna en qüestió, moment en 

què la coloració marronosa vira a un to blavós. La concentració de proteïna es determina 

per interpolació en una recta de calibrat preparada amb albúmina sèrica bovina (BSA, 

Sigma) com a patró (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 µg/µL). 

En cada pou de la microplaca es van disposar 10 µL de la solució patró o de la 

mostra, i es van afegir 190 µL del reactiu de Bradford (Bio-Rad Protein Reagent), prèvia 

dilució 1/5 amb aigua bidestil·lada. Després de deixar reaccionar els reactius durant 10 

minuts, es va determinar l’absorbància a 595 nm amb un espectrofotòmetre de 

microplaca (Bio-Rad Benchmark Plus). 

 

7.4 Assaig de Western Blot 

La tècnica de Western Blot combina l’electroforesi amb la immunodetecció. 

L’electroforesi permet la separació de les proteïnes en un gel en funció del seu pes 

molecular. En aquest estudi, l’electroforesi s’ha dut a terme en condicions de 

desnaturalització en presència d’SDS (dodecilsulfat sòdic). Posteriorment, les proteïnes 

es transfereixen del gel a una membrana de fluorur de polivinidè (PVDF), i la incubació 

d’aquesta membrana amb un anticòs específic, permet la seva posterior detecció per 

quimioluminescència. 

7.4.1 Electroforesi 

L’electroforesi es va dur a terme en gels que consten dues fases: el gel concentrador, 

amb un baix percentatge d’acrilamida-bisacrilamida (3-5%), que permet concentrar les 

proteïnes sembrades en el gel en una banda fina i definida, i el gel separador en el qual 

es separen les proteïnes en funció del seu pes molecular. El pes molecular de les 

proteïnes que es pretenen determinar també condiciona el percentatge d’acrilamida-

bisacrilamida del gel separador, que pot variar entre un 5-12%. Els reactius i les 
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proporcions necessàries per a l’elaboració de 2 gels d’acrilamida-bisacrilamida en el 

sistema MiniProtean III (Bio-Rad) s’especifiquen a la taula III-9. 

Per a la preparació de les mostres, es van prendre volums de proteïna total o extracte 

nuclear equivalents a 10-30 µg de proteïna (per a cada proteïna a analitzar, prèviament 

es van realitzar estudis amb la finalitat de determinar la quantitat de proteïna a sembrar 

en el gel, per tal que la relació quantitat de proteïna sembrada/senyal quimioluminescent 

fos lineal) i s’hi van afegir tampó Tris-HCl 20 mM pH 7.5 per igualar els volums, i tampó 

de càrrega sample buffer 2X, de manera que la concentració final de sample buffer en la 

mostra fos 1X. 

La composició del sample buffer 2X és la següent: Tris-HCl 125 mM pH 6.8, SDS 4% 

(p/v), glicerol 20% (v/v), β-mercaptoetanol 10% (v/v), blau de bromofenol 0.012% (p/v), 

aigua bidestil·lada q.s. 

 

 GEL CONCENTRADOR (5%) GEL SEPARADOR (10%) 

Reactiu Volum Volum 

Acrilamida-bisacrilamida 40% 

(AppliChem) 

 

0.625 mL 

 

3.8 mL 

Tris-HCl 1.5 M, pH 8.8 0.625 mL 3.75 mL 

SDS 10% 50 µL 170 µL 

APS (Sigma-Aldrich) 25 µL 100 µL 

TEMED (Sigma-Aldrich) 5 µL 10 µL 

H2O bidestil·lada q.s.p. 5 mL q.s.p. 15 mL 

Taula III-9. Reactius i proporcions per a l’elaboració de 2 gels per a l’electroforesi de proteïnes en 
la tècnica de Western Blot. 

 

Un cop preparades, les mostres es van portar a ebullició durant 5 minuts en un bany 

sec (Techne DRI-BLOCK DB-2A), amb la finalitat de desnaturalitzar les proteïnes. 

Seguidament, es van sembrar al gel d’electroforesi, juntament amb un marcador de pes 

molecular (BenchMark™ Pre-Stained Protein Ladder, Invitrogen o Precision Plus 

Protein™ Dual Color Standards, Bio-Rad), que permet conèixer de manera aproximada a 

quina alçada del gel es troba la proteïna d’interès. 

L’electroforesi es va dur a terme en una cubeta amb tampó de migració (Tris base 25 

mM, glicina (AppliChem) 192 mM, SDS 0.1%, H2O bidestil·lada, q.s.), a un voltatge 

constant de 100 V i a temperatura ambient. 

7.4.2 Transferència 

Després de l’electroforesi les proteïnes es van transfereir del gel a una membrana de 

PVDF (Immobilon™-P, Millipore) utilitzant el sistema Mini Trans-Blot® (Bio-Rad). La 



III. MATERIALS I MÈTODES 

67 

transferència es va realitzar a 4ºC, durant 90-120 minuts, i a una intensitat constant de 

0,2 A. La composició del tampó de transferència emprat és: Tris base 25 mM, glicina 192 

mM, metanol 20% (v/v), H2O bidestil·lada, q.s. 

7.4.3 Immunodetecció 

La immunodetecció consisteix en incubar la membrana en presència d’un anticòs 

primari que reconeix la proteïna d’interès, i seguidament, amb un anticòs secundari 

conjugat a un enzim peroxidasa. Així, l’anticòs secundari reconeix l’anticòs primari, i 

permet la detecció dels llocs de la membrana on s’ha unit l’anticòs primari en presència 

del reactiu ECL (GE Healthcare) o ECL plus (PerkinElmer) per una reacció de 

quimioluminescència. El revelat del senyal quimioluminescent es va dur a terme amb l’ús 

de films fotogràfics (AGFA CURIX RP2) o bé amb l’ús de l’aparell ChemiDocTM XRS (Bio-

Rad), i la seva quantificació, mitjançant el software Quantity One® (Bio-Rad). 

Per a normalitzar els resultats, es van utilitzar les proteïnes β-actina i β-tubulina, 

revelades en la mateixa membrana que la proteïna d’interès. En el cas de les membranes 

on no es van poder revelar cap d’aquestes dues proteïnes (per exemple, les destinades a 

revelar proteïnes amb un elevat pes molecular), la uniformitat de càrrega es va comprovar 

per tinció de la membrana amb solució Roig Ponceau al 0.1% (p/v) (Sigma-Aldrich). 

 

Prèviament a la incubació amb l’anticòs primari, la membrana es va saturar amb una 

solució de TBS (Tris base 20 mM, NaCl 150 mM, aigua bidestil·lada q.s.) amb un 0.1% 

(v/v) del detergent Tween®20 (TBS-T) que contenia també un 5% de llet desnatada o bé 

un 5% de BSA durant 1 hora a temperatura ambient.  

Les condicions d’incubació i els anticossos emprats per a l’anàlisi dels nivells de 

proteïnes en el present treballen es resumeixen a continuació (taula III-10).  

 

Entre els diferents passos (bloqueig, incubació amb anticòs primari, incubació amb 

anticòs secundari, addició del reactiu d’ECL) es van realitzar 3 rentats de la membrana 

amb solució TBS-T de 5 minuts cadascun. 
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ANTICÒS PRIMARI ANTICÒS SECUNDARI 

Tipus Dilució Solució 
Temps 

incubació 
Tipus Dilució Solució 

Temps 
incubació 

β-actina1 1:2500 TBS-T 
+5% llet 1h TA Anti-IgG 

ratolí 1:3000 TBS-T 
+5% llet 45 min TA 

β-tubulina1 1:500 TBS-T 
+5% llet 1h TA Anti-IgG 

ratolí 1:3000 TBS-T 1 h TA 

ACC2 1:1000 TBS-T 
+5% BSA o.n. 4ºC Anti-IgG 

conill 1:4000 TBS-T 
+5% llet 1 h TA 

AKT 
(p-Ser473 i 

total)2 
1:1000 TBS-T 

+5% BSA o.n. 4ºC Anti-IgG 
conill 1:3000 TBS-T 1 h TA 

ChREBP3 1:500 TBS-T 
+5% llet o.n. 4ºC Anti-IgG 

cabra 1:3000 TBS-T 
+5% llet 1 h TA 

FK3 1:1000 TBS-T 
+5% llet o.n. 4ºC Anti-IgG 

cabra 1:3000 TBS-T 
+5% llet 45 min TA 

FoxO1 
(p-Ser256 i 

total)3 
1:500 TBS-T 

+5% BSA o.n. 4ºC Anti-IgG 
conill 1:4000 

 
TBS-T 1 h TA 

GSK3β 
(p-Ser9 i 

total)2 
1:1000 TBS-T 

+5% BSA o.n. 4ºC Anti-IgG 
conill 1:4000 

TBS-T 
+5% llet 1 h TA 

IRS23 1:500 TBS-T 
+5% BSA o.n. 4ºC Anti-IgG 

conill 1:3000 TBS-T 
+5% llet 1 h TA 

mTOR 
(p-Ser2481 i 

total)4 
1:1000 TBS-T 

+5% BSA o.n. 4ºC Anti-IgG 
conill 1:3000 

 
TBS-T  1 h TA 

NAMPT5 1:500 TBS-T 
+5% BSA o.n. 4ºC Anti-IgG 

conill 1:3000 TBS-T  1 h TA 

p38-MAPK  
(p-Thr180/ 
Tyr182 i 
total)2 

1:1000 TBS-T 
+5% BSA o.n. 4ºC Anti-IgG 

conill 1:2500 

          
TBS-T 

1 h TA 

p-Ser729-
PKCε3 1:500 TBS-T 

+5% BSA o.n. 4ºC Anti-IgG 
cabra 1:3000 TBS-T  1h TA 

PP2Ac2 1:1000 TBS-T 
+5% BSA o.n. 4ºC Anti-IgG 

conill 1:4000 TBS-T 
+5% llet 1 h TA 

PPARα5 1:1000 TBS-T 
+5% llet o.n. 4ºC Anti-IgG 

conill 1:3000 TBS-T 
+5% llet 1 h TA 

RGS165 1:1000 TBS-T 
+5% BSA o.n. 4ºC Anti-IgG 

conill 1:2500 TBS-T 
+5% llet 1 h TA 

SIRT13 1:500 TBS-T 
+5% llet o.n. 4ºC Anti-IgG 

conill 1:3000 TBS-T  1 h TA 

SOCS-33 1:1000 TBS-T 
+5% llet o.n. 4ºC Anti-IgG 

conill 1:4000 TBS-T 1 h TA 

SREBP-1c3 1:200 TBS-T 
+5% llet o.n. 4ºC Anti-IgG 

conill 1:2000 TBS-T 
+5% llet 1 h TA 

XBP13 1:500 TBS-T 
+5% BSA o.n. 4ºC Anti-IgG 

cabra 1:3000 TBS-T 
+5% llet 1 h TA 

Taula III-10. Condicions d’incubació dels diferents anticossos emprats per a la 
immunodetecció de proteïnes per Western Blot. Els anticossos primaris van obtenir-se de les 
cases comercials: 1Sigma-Aldrich, 2Cell Signaling Technology, 3Santa Cruz Biotechnology, 
4Millipore, 5Abcam. Els anticossos secundaris conjugats a l’enzim peroxidasa es van obtenir de GE 
Healtcare (anti-IgG de conill, anti-IgG de ratolí) o de Santa Cruz Biotechnology (anti-IgG de cabra). 
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7.5 Anàlisi del grau d’acetilació de proteïnes per immunoprecipitació i 

Western Blot  

La immunoprecipitació és una tècnica basada en el reconeixement antigen-anticòs 

per a l’aïllament d’una determinada proteïna. Per a l’anàlisi del grau d’acetilació en 

posició Lys, es va utilitzar un anticòs anti-acetil-Lys unit a microesferes d’agarosa, per 

immunoprecipitar totes les proteïnes de l’extracte total amb aquesta modificació. 

Posteriorment, les proteïnes immunoprecipitades van ser sotmeses a una electroforesi en 

gel de poliacrilamida, i transferides a una membrana de PVDF (Western Blot). La 

incubació amb l’anticòs primari que reconeix la proteïna d’interès (ChREBP o FoxO1) va 

permetre la detecció dels nivells d’acetilació en posició Lys d’aquestes proteïnes. 

Degut a l’elevada intensitat del senyal que donen les cadenes IgG de l’anticòs emprat 

per a la immunoprecipitació, que sovint interfereix en la visualització correcta de les 

bandes d’interès, es van emprar el reactius de la línia de productes ImmunoCruzTM (Santa 

Cruz Biotechnology), els quals permeten l’eliminació de la senyal de les cadenes pesades 

i lleugeres de les IgGs emprant unes microesferes d’agarosa per conjugar l’anticòs de la 

immunoprecipitació i un anticòs secundari específics segons les espècies dels anticossos 

utilitzats per immunoprecipitar i detectar la proteïna d’interès en la membrana. 

7.5.1 Obtenció dels extractes utilitzats 

Els extractes de proteïna total emprats per a l’anàlisi del grau d’acetilació en posició 

Lys van ser obtinguts de la mateixa manera que la descrita en l’apartat III-7.1.1, però 

addicionant, al tampó de lisi, els inhibidors de desacetilases nicotinamida (NAM) (Sigma-

Aldrich) i tricostatina A (TSA) (Sigma-Aldrich) a unes concentracions finals de 100 mM i 2 

µM, respectivament. 

7.5.2 Pre-rentat dels extractes 

Amb la finalitat d’eliminar les IgGs presents en els extractes de proteïna total hepàtica, 

es va fer un pre-rentat amb el reactiu Preclearing Matrix F (Santa Cruz Biotechnology). 

Per a aquest propòsit, es van prendre volums de mostra equivalents a 200 µg de proteïna 

i es van portar a un volum d’1 mL amb tampó PBS amb un 2% de BSA i inhibidors de 

desacetilases i proteases en les següents proporcions: NAM 10 mM, TSA 2 µM, 

aprotinina 2 µg/mL, NaF 100 mM, Na3OV4 1 mM, PMSF 1mM. 

A aquesta mescla, es van afegir 40 µL de Preclearing Matrix F, i es van incubar en 

rotació constant i a 4ºC durant 2 hores. Passat aquest temps, les mostres es van 

centrifugar a 1000 g durant 5 minuts a 4ºC i es va transferir el sobrenedant a un nou tub 

de polipropilè. 
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7.5.3  Formació del complex anticòs-microesferes d’agarosa 

Paral·lelament, es van afegir 50 µL de les microesferes d’agarosa IP matrix (Santa 

Cruz Biotechnology) i 5 µL d’anticòs anticòs anti-acetil-Lys (Cell Signaling) en un tub de 

polipropilè i es van portar a un volum final de 500 µL amb PBS-2%BSA. La mescla es va 

incubar durant 4 hores a 4ºC en rotació constant. Seguidament, es van centrifugar els 

tubs a 1000 g durant 5 minuts a 4ºC, es va descartar el sobrenedant, i es va rentar el 

pellet 2 vegades amb 500 µL de PBS fred. 

7.5.4 Immunoprecipitació 

Es van transferir els extractes pre-rentats (obtinguts en el pas descrit a l’apartat III-

7.5.2) a cadascun dels tubs amb el complex anticòs-microesferes d’agarosa (obtinguts en 

el pas descrit a l’apartat III-7.5.3). La barreja resultant es va incubar en rotació constant 

durant tota la nit a 4ºC. Posteriorment, es van centrifugar els tubs a 1000 g durant 5 

minuts a 4ºC, es va descartar el sobrenedant i es va rentar el pellet 2 vegades amb 500 

µL de PBS amb inhibidors, en les mateixes proporcions descrites en l’apartat III-7.5.2. 

7.5.5 Western Blot 

Després de l’últim rentat, es va ressuspendre el pellet amb 30 µL de sample buffer 

2X, es van bullir les mostres durant 5 minuts en un bany sec (Techne DRI-BLOCK DB-

2A), i es va realitzar una última centrifugació de les mostres a 1000 g durant 5 minuts a 

temperatura ambient. 

Els sobrenedants es van sembrar en un gel de poliacrilamida al 10%, i es va procedir 

igual que en un Western Blot corrent. 

Per a la immunodetecció de ChREBP i FoxO1 acetilats, les condicions d’incubació de 

les membranes van ser les següents: 

 

 ANTICÒS PRIMARI ANTICÒS SECUNDARI 

 Dilució Solució 
Temps 

incubació 
Tipus Dilució Solució 

Temps 
incubació 

ChREBP 
1:500 TBS-T 

+5%BSA 1h TA sc-
45038 1:3000 TBS-T 

+5%BSA 1h TA 

FoxO1 
1:500 TBS-T 

+5%BSA 1h TA sc-
45035 1:3000 TBS-T 

+5%BSA 1 h TA 

Taula III-11. Condicions d’incubació dels diferents anticossos emprats per a la 
immunodetecció de proteïnes per Western Blot. Els anticossos primaris van obtenir-se de la casa 
comercial Santa Cruz Biotechnology.  
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En aquest cas, els anticossos secundaris emprats són de la línia de productes 

ImmunoCruzTM (Santa Cruz Biotechnology), per evitar la immunodetecció de les IgGs de 

l’anticòs utilitzat per a la immunoprecipitació. 

 

 

8 ASSAIG DE RETARDACIÓ DE LA MOBILITAT ELECTROFORÈTICA 

(EMSA) 

L’assaig d’EMSA permet analitzar la capacitat d’unió de proteïnes presents als 

extractes nuclears a una sonda d’ADN marcada amb 32P. La unió de la proteïna a la 

sonda d’ADN dóna lloc a un complex amb una menor mobilitat electroforètica respecte al 

fragment d’ADN lliure, donant un patró de bandes característic. 

 

8.1 Marcatge i purificació de la sonda d’ADN 

La sonda emprada en el present treball correspon a l’element de resposta PPRE del 

promotor del gen de L-CPT-I, i es va obtenir per hibridació dels oligonucleòtids 

complementaris que comprenen els nucleòtids 266-290 del gen L-CPT-I de rata (5’-

AGTACGGGCATGGAGCAAAGAGCT-3’). 

Per al marcatge d’aquesta sonda, es va utilitzar la següent mescla de reacció: 

 

Reactiu Concentració/Quantitat 

Sonda ADN 20 ng 

Tampó 5X forward reaction (Invitrogen) 1X (70 mM Tris-HCl pH 7.6, 10 mM MgCl2, 

100 mM KCl, 1 mM β-mercaptoetanol) 

T4 polinucleòtid cinasa (Invitrogen) 5 U 

γ-32P-dATP (Perkin-Elmer) 30 µCi 

Aigua bidestil·lada autoclavada q.s.p. 10 µL 

Taula III-12. Reactius i proporcions per al marcatge de la sonda per a l’assaig d’EMSA.  
 

Seguidament, es va incubar la mescla a 37ºC durant 2 hores. Passat aquest temps, 

es va aturar la reacció amb 90 µL de tampó TE (Tris-HCl 10 mM pH 8, EDTA 1 mM, aigua 

bidestil·lada i autoclavada q.s.). Per tal de separar la sonda marcada del γ-32P-dATP 

lliure, la reacció es va eluir mitjançant una columna NICKTM (GE Healthcare) i 400 µL 

tampó TE 5 vegades, i es van determinar el número de comptes per minut (cpm) d’1 µL 

de cada eluït  en un comptador de centelleig (LKB Wallac 12A). 
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8.2 Incubació de la sonda amb els extractes nuclears 

Un cop purificada, la sonda es va incubar els extractes nuclears seguint el protocol 

següent: 

En primer lloc, es va prendre un volum d’extractes nuclears equivalent a 8 µg de 

proteïna i es va mesclar amb 2 µL de tampó d’unió 5X (Tris-HCl 50 mM pH 8, KCl 125 

mM, DTT 2.5 mM, EDTA 0.5 mM, glicerol 25% (v/v), BSA 25 mg/mL, poly(dI-dC) 250 

µg/mL i aigua bidestil·lada autoclavada). Aquesta mescla es va incubar durant 10 minuts 

a 4ºC. Passat aquest temps, es va afegir 1.5 µL de sonda freda (no marcada) en el tub 

destinat a l’anàlisi de competició, i es va incubar novament a 4ºC durant 30 minuts més. 

Finalment, es va afegir la sonda marcada (a raó d’unes 100000 cpm per cada tub de 

reacció), es va incubar durant 20 minuts més a temperatura ambient, i es va procedir a 

sembrar el gel de poliacrilamida per a l’electroforesi. 

El gel de poliacrilamida és el mateix que l’emprat per a l’electroforesi dels productes 

de PCR radioactius (taula III-8), però el tampó de migració és TBE 0.3X i el pre-running 

es realitza a 100 V constants, a 4ºC i durant 1 hora. Un cop sembrats els tubs de reacció, 

les mostres es van sotmetre a electroforesi a 190 V constants durant 2 hores i 30 minuts, 

també a 4ºC. Passat aquest temps, el gel es va assecar durant uns 20 minuts i es va 

posar a contactar amb un film fotogràfic (AGFA CURIX RP2) o bé amb una pantalla 

sensible a la radioactivitat (Imaging Screen-K, Kodak). 

 

 

9 ANÀLISI DE L’ACTIVITAT PP2A EN CÈL·LULES FaO 

Per a la realització de l’assaig d’activitat PP2A, es va aïllar l’esmentada proteïna per 

immunoprecipitació, i posteriorment se’n va avaluar l’activitat fosfatasa mitjançant el kit 

colorimètric Sensolyte pNPP Protein Phosphatase Assay Kit (Anaspec). 

Els extractes cel·lulars es van obtenir segons les recomanacions del fabricant del kit, i 

la concentració proteica es va analitzar pel mètode de Bradford. Per a la 

immunoprecipitació, es va partir de 100 µg de proteïna als quals es va afegir 4 µg 

d’anticòs anti-PP2A (Millipore). La mescla es va portar a un volum final de 500 µL amb 

tampó TBS que contenia un 2% (p/v) de BSA, i es va deixar en rotació durant 2 hores a 

4ºC. Passat aquest temps, es van afegir 50 µL de proteïna A/G agarosa (Santa Cruz 

Biotechnology), i la nova mescla es va incubar durant tota la nit a 4ºC, en rotació 

constant. Posteriorment, es van realitzar 3 rentats del complex proteïna PP2A-anticòs-

proteïna A/G agarosa amb 700 µL de tampó TBS, centrifugant a 1000 g durant 5 minuts i 

a 4ºC per a descartar el sobrenedant. Després de l’últim rentat, es van afegir 60 µL 

d’Assay Buffer i 60 µL de la mescla de reacció pNPP (preparats segons les instruccions 
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del fabricant) a l’esmentat complex, i les mostres es van incubar durant 45 minuts a 

temperatura ambient i en rotació constant per a permetre la defosforilació del substrat 

pNPP (p-nitrophenyl phosphate). Finalment, es van centrifugar les mescles de reacció a 

1000 g durant 5 minuts a temperatura ambient, i es van transferir 80 µL dels 

sobrenedants a una placa de 96 pous. El grau de defosforilació del substrat en les 

diferents mostres es va determinar per lectura de la seva absorbància a 405 nm en un 

espectrofotòmetre de microplaca (Benchmark Plus, Bio-Rad).  

 

 

10 ANÀLISI DE L’ACTIVITAT HDAC DE LES SIRTUÏNES EN 

CÈL·LULES FaO 

Per a l’anàlisi de l’activitat histona desacetilasa de les sirtuïnes en les cèl·lules FaO, 

es va utilitzar el kit HDAC Fluorimetric Cellular Activity Assay (BML-AK503, Enzo Life 

Sciences). Consisteix en l’addició d’un substrat —el Fluor de Lys® Substrate, permeable 

a les cèl·lules i susceptible de ser desacetilat— al medi de cultiu, deixant-lo durant el 

temps desitjat, passat el qual s’addiciona una mescla que conté detergent per a la lisi de 

les cèl·lules, inhibidors de les desacetilases per aturar la reacció, i un revelador que 

permet la generació d’un senyal fluorescent a partir del substrat desacetilat.  

Per tal d’inhibir l’activitat de les histones desacetilases no sirtuïnes, es va utilitzar 

tricostatina (TSA) a una concentració 1 µM. També es va utilitzar SRT1720 per 

augmentar l’activitat HDAC analitzada. 

Es van sembrar les cèl·lules FaO en la placa de 96 pouets proporcionada pel kit, i 

quan van arribar a un 80% de confluència, es van incubar les cèl·lules en absència 

(condició control, CT) o presència de fructosa a una concentració de 25 mM (condició 

fructosa, FR) en medi DMEM sense roig fenol i amb 1g/L de glucosa (Invitrogen), 

suplementat amb un 1% (v/v) d’FBS Gold, un 1% (v/v) de la mescla penicil·lina (10000 

unitats/mL) - estreptomicina (10000 µg/mL), i un 1% (v/v) de L-glutamina 200 mM (Gibco, 

Invitrogen). Passades 12 hores, es van addicionar al medi el substrat Fluor de Lys® (200 

µM), l’activador de SIRT1 SRT1720 (100 nM) o el mateix volum de DMSO, i TSA (1 µM), 

de manera que les condicions del cultiu van ser: CT-FR-SRT1720-FR+SRT1720, on el 

tractament amb fructosa va ser de 24 hores, mentre que la incubació amb SRT1720 i la 

incubació amb TSA van ser de 12 hores. 

Al cap de 24 hores de l’inici del tractament amb fructosa, es van lisar les cèl·lules amb 

el reactiu proporcionat pel kit, es van incubar els lisats durant 15 minuts a 37ºC, i la 

senyal fluorescent es va mesurar amb un fluorímetre de microplaca (VICTOR3, 
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PerkinElmer) a unes longituds d’ona d’excitació i emissió de 355 i 460 nm, 

respectivament.  

 

 

11 ANÀLISI ESTADÍSTICA DELS RESULTATS 

Els resultats obtinguts corresponen a la mitjana ± la desviació estàndard de tres o 

més determinacions. Les diferències estadísticament significatives s’han calculat 

mitjançant el test de t Student —per a la comparació de dues condicions—, o bé 

mitjançant un ANOVA amb contrast a posteriori amb el test de comparació múltiple de 

Tukey —per a la comparació de tres o més condicions—, utilitzant el programa informàtic 

GraphPad Instat. El nivell de significació estadística es va establir en p≤0.05 
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1 SUPLEMENTACIÓ DE LA DIETA DE RATES SPRAGUE-DAWLEY 

FEMELLA AMB UN 10% (P/V) DE FRUCTOSA EN L’AIGUA DE BEGUDA 

DURANT 7 I 14 DIES. DADES GENERALS. 

 

1.1 El consum de fructosa provoca un increment de la ingesta energètica 

sense modificar el pes dels animals des del 7è dia d’estudi 

Les rates a les quals es va suplementar la dieta amb fructosa van consumir de l’ordre 

de 2-3 vegades més beguda (figura IV-1A), i un 22% menys de pinso (figura IV-1B) que 

les rates del grup control, tant als 7 com als 14 dies de tractament.  

Tenint en compte que la solució de fructosa al 10% (p/v) i la dieta sòlida aporten 0.4 

Kcal/mL i 3.2 Kcal/g, respectivament, els animals que van seguir la dieta suplementada 

amb fructosa van consumir 1.24 (7 dies) i 1.27 (14 dies) vegades més calories que els 

seus corresponents controls. Així doncs, la reducció de la ingesta de pinso no va ser 

suficient per a compensar el consum energètic de les rates dels grups fructosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

 

B) 

 
Figura IV-1. Àrea sota la corba (ASC) de la beguda (A) 

i el pinso (B) consumits per les rates als 7 i 14 dies d’estudi. 
Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació 
estàndard de n=2 valors per a les rates del grup control 
(CT) i n=3 valors per a les rates del grup fructosa (FR). 
*p<0.05 vs CT. 
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Tal com es pot observar en la figura IV-2A, l’increment de la ingesta calòrica en les 

rates dels grups fructosa a 7 i 14 dies no es va traduir en un guany del pes d’aquests 

animals. Pel que fa a la relació del pes del fetge respecte del pes corporal sí es va veure 

augmentada pel consum de fructosa, tot i que aquest increment únicament va tenir lloc en 

les rates que havien seguit el tractament durant 14 dies (1.2 vegades, figura IV-2B). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 El consum de fructosa durant 7 dies és suficient per induir el seu propi 

metabolisme  

Com s’ha descrit anteriorment, la fructocinasa (FK) és el primer enzim que 

metabolitza la fructosa un cop és captada per l’hepatòcit, i la seva expressió s’incrementa 

amb el consum de fructosa (Nseir et al., 2010; Ouyang et al., 2008). Quan es van 

determinar els nivells d’aquesta proteïna, es va observar que les rates que havien 

consumit fructosa presentaven de l’ordre de 2 vegades més FK hepàtica respecte les 

rates del grup control, tant als 7 com als 14 dies d’estudi (figura IV-3) 

A) 

 

B) 

 
Figura IV-2. A) Àrea sota la corba (ASC) del pes 

corporal i B) relació pes fetge / pes corporal de les rates als 
7 i 14 dies d’estudi. Els resultats s’expressen com la mitjana 
± la desviació estàndard de n=4  valors per a les rates del 
grup control (CT) i n=6 valors per a les rates del grup 
fructosa (FR). ***p<0.001 vs CT. 
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Figura IV-3. Nivells de proteïna FK, determinats en mostres hepàtiques de proteïna total de 
rata als 7 i 14 dies d’estudi, normalitzats pels nivells de proteïna β-actina. Els resultats s’expressen 
com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les rates del grup control (CT) i n=5 
valors per a les rates del grup fructosa (FR). A la part superior es mostren imatges representatives 
dels corresponents assajos de Western Blot. **p<0.01 i ***p<0.001 vs CT. 

 

 

Els resultats exposats fins el moment mostren que els animals van augmentar el 

consum de fructosa i van reduir la ingesta de pinso pràcticament en la mateixa proporció 

als 7 i 14 dies d’estudi. A més, l’increment dels nivells de FK hepàtica és similar en les 

rates del grup fructosa als 7 i 14 dies de tractament.  

Així doncs, es pot dir que les diferències observades entre els 7 i 14 dies quant als 

efectes metabòlics produïts pel consum de fructosa no són conseqüència d’una diferència 

en la ingesta calòrica, ni tampoc en l’aprofitament de la fructosa ingerida, sinó que 

depenen únicament del temps durant el qual els animals han estat consumint fructosa en 

l’aigua de beguda. 
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2 EFECTES DE LA SUPLEMENTACIÓ DE LA DIETA DE RATES 

SPRAGUE-DAWLEY FEMELLA AMB UN 10% (P/V) DE FRUCTOSA EN 

L’AIGUA DE BEGUDA DURANT 7 I 14 DIES SOBRE EL METABOLISME 

LIPÍDIC 

 

2.1 La fructosa causa hipertrigliceridèmia i esteatosi hepàtica només quan 

el seu consum es prolonga fins als 14 dies 

De forma similar a estudis previs (Roglans et al., 2007; Vilà et al., 2008; Vilà et al., 

2011), la ingesta de fructosa líquida durant 14 dies va produir un augment de la 

concentració de triglicèrids plasmàtics (1.5 vegades) i del contingut de triglicèrids hepàtics 

(1.9 vegades). Cap d’aquests efectes va ser observat als 7 dies d’estudi (figura IV-4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

 

B) 

 

Figura IV-4. Concentracions dels triglicèrids (TG) en el 
plasma (A) i el fetge (B) de les rates als 7 i 14 dies 
d’estudi. Els resultats s’expressen com la mitjana ± la 
desviació estàndard de n=4 valors per a les rates del grup 
control (CT) i n=6 valors per a les rates del grup fructosa 
(FR). *p<0.05 vs CT. 
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En treballs anteriors, el nostre grup de recerca va demostrar que l’aparició 

d’hipertrigliceridèmia i esteatosi hepàtica com a conseqüència de la ingesta de fructosa 

en forma líquida durant 14 dies només té lloc quan, de manera simultània, es produeix un 

increment de la síntesi de lípids i una reducció del catabolisme dels àcids grassos 

(Roglans et al., 2002; Roglans et al., 2007). Així, es va procedir a l’anàlisi de l’expressió 

dels enzims hepàtics implicats en ambdós processos. 

 

2.2 La suplementació de la dieta amb fructosa augmenta l’expressió dels 

enzims implicats en la lipogènesi hepàtica des del 7è dia d’estudi  

Entre els enzims que participen en la síntesi d’àcids grassos en el fetge, es troben L-

PK, ACC, FAS i SCD1 (Ferré i Foufelle, 2007). 

 

Pel que fa a L-PK, la seva expressió gènica va augmentar 1.6 i 2.1 vegades pel 

consum de fructosa durant 7 i 14 dies, respectivament (figura IV-5). 

 

 

 

Figura IV-5. Nivells d’ARNm d’L-PK determinats a partir d’ARN total de fetge de rata als 7 i 14 
dies d’estudi, normalitzats pels gens control 18s (7 dies) i aprt (14 dies). Els resultats s’expressen com 
la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les rates del grup control (CT) i n=6 valors per 
a les rates del grup fructosa (FR). A la part superior es mostren imatges representatives dels 
corresponents assajos de PCR marcada amb α-32P-dATP. **p<0.01 vs CT. 

 

 

Per altra banda, el consum de fructosa va incrementar els nivells d’ARNm 

corresponents a l’enzim FAS tant als 7 com als 14 dies (6.3 i 4.7 vegades, 

respectivament) en relació a la condició control (figura IV-6A). De manera similar, 

l’expressió gènica d’SCD1 es va trobar incrementada en aquells animals que van seguir 
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una dieta suplementada amb fructosa, en ambdós temps de tractament (increments de 

7.2 vegades als 7 dies, i de 4.4 vegades als 14 dies) (figura IV-6B). 

 

A) 

 

 

B) 

 

 

Figura IV-6. Nivells d’ARNm de FAS (A) i SCD1 (B) determinats a partir d’ARN total de fetge de 
rata als 7 i 14 dies d’estudi, normalitzats pels gens control 18s (7 dies) i aprt (14 dies). Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les rates del grup control 
(CT) i n=6 valors per a les rates del grup fructosa (FR). A la part superior es mostren imatges 
representatives dels corresponents assajos de PCR marcada amb α-32P-dATP. **p<0.01 vs CT. 

 

Amb referència a ACC, el consum de fructosa també va augmentar-ne els nivells de 

proteïna, tant als 7 com als 14 dies d’estudi (increment de 2.6 vegades i 1.5 vegades, 

respectivament) (figura IV-7). 

7 dies 14 dies
0

5

10

15

20
CT
FR

4.7X

**

6.3X

**

N
iv

el
ls

 A
R

N
m

 F
A

S
(u

n
it

at
s 

ar
b

it
rà

ri
es

)

7 dies 14 dies
0

5

10

15
CT
FR

4.4X

**

7.2X

**

N
iv

el
ls

 A
R

N
m

 S
C

D
1

(u
n

it
at

s 
ar

b
it

rà
ri

es
)



IV. RESULTATS 

83 

 

 

Figura IV-7. Nivells de proteïna ACC, determinats en mostres hepàtiques de proteïna total als 
7 i 14 dies d’estudi. A la part superior es mostren imatges representatives dels corresponents 
assajos de Western Blot. La uniformitat de càrrega es va comprovar per tinció de les membranes 
amb Roig Ponceau. Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 
valors per a les rates del grup control (CT) i n=5 valors per a les rates del grup fructosa (FR). 
*p<0.05 i ***p<0.001 vs CT. 

 

 

Posteriorment, es van analitzar els nivells proteics dels principals factors de 

transcripció responsables de la lipogènesi hepàtica en resposta a les condicions 

nutricionals: SREBP-1c i ChREBP.   

 

Pel que fa a SREBP-1c, el consum de fructosa no va produir canvis dels nivells de la 

seva forma madura (figura IV-8A), ni tampoc de l’expressió del seu gen diana GK (figura 

IV-8B), en cap dels dos temps de tractament.  
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A) 

 
 

 

B) 

 

 
 

 

Figura IV-8. A) Nivells de proteïna SREBP-1c determinats en mostres hepàtiques d’extractes 
nuclears de rata als 7 i 14 dies d’estudi, normalitzats pels nivells de proteïna β-actina. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les rates del grup control 
(CT) i n=5 valors per a les rates del grup fructosa (FR). A la part superior es mostren imatges 
representatives dels corresponents assajos de Western Blot. B) Nivells d’ARNm de GK determinats a 
partir d’ARN total de fetge de rata als 7 i 14 dies d’estudi, normalitzats pels gens control 18s (7 dies) i 
aprt (14 dies). Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 rates per al 
grup control (CT) i n=6 rates per al grup fructosa (FR). A la part superior es mostren imatges 
representatives dels corresponents assajos de PCR marcada amb α-32P-dATP. 
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Tanmateix, sí que es van observar canvis en els nivells de proteïna ChREBP, els 

quals es van trobar incrementats (de l’ordre de 2 vegades) tan sols en aquells animals 

que havien consumit fructosa líquida durant 14 dies (figura IV-9). 

 

 

 

Figura IV-9. Nivells de proteïna ChREBP determinats en mostres hepàtiques d’extractes 
nuclears de rata als 7 i 14 dies d’estudi, normalitzats pels nivells de proteïna β-actina. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les rates del grup control 
(CT) i n=5 valors per a les rates del grup fructosa (FR). A la part superior es mostren imatges 
representatives dels corresponents assajos de Western Blot.*p<0.05 vs CT. 

 

 

2.3 El consum de fructosa durant 7 dies promou l’activació de PPARα i els 

seus gens diana, mentre que després de 14 dies provoca l’efecte oposat  

Amb referència al catabolisme lipídic, quan es va determinar l’activitat de β-oxidació 

dels àcids grassos a nivell hepàtic, es va observar una reducció d’un 43% i 45% en 

aquelles rates que havien consumit fructosa durant 7 i 14 dies, respectivament (figura IV-

10). 

 

 

Figura IV-10. Activitat de β-
oxidació dels àcids grassos 
determinada en mostres de 
sobrenedant post-nuclear de 
fetge de rata als 7 i 14 dies 
d’estudi. Cada barra representa 
la mitjana ± la desviació 
estàndard de n=4 valors per a les 
rates del grup control (CT) i n=6 
valors per a les rates del grup 
fructosa (FR). **p<0.01  vs CT. 
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Tal com s’ha esmentat anteriorment, PPARα és un factor clau en la regulació del 

catabolisme dels lípids, a través de l’activació de la transcripció d’enzims que participen 

en el procés de β-oxidació dels àcids grassos (Musso et al., 2008).  

 

Quan es van determinar els nivells d’ARNm de PPARα hepàtic, es va observar un 

increment (2 vegades) dels mateixos en aquells animals que havien ingerit fructosa 

durant 7 dies, mentre que als 14 dies, el consum de fructosa va provocar l’efecte contrari 

(reducció del 64%) (figura IV-11).   

 

 

 

Figura IV-11. Nivells d’ARNm de PPARα determinats a partir d’ARN total de fetge de rata als 7 
i 14 dies d’estudi, normalitzats pels gens control 18s (7 dies) i aprt (14 dies). Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 rates per al grup control (CT) i n=6 
rates per al grup fructosa (FR). A la part superior es mostren imatges representatives dels 
corresponents assajos de PCR marcada amb α-32P-dATP. *p<0.05 i **p<0.01 vs CT. 

 

 

D’altra banda, el contingut nuclear de proteïna PPARα no va resultar modificat pel 

tractament amb fructosa durant 7 dies, mentre que als 14 dies la ingesta de fructosa va 

reduir-lo en un 25% (figura IV-12). 

 

A més a més, es va determinar l’activitat d’unió de PPARα a l’ADN mitjançant un 

assaig de retardació de la mobilitat electroforètica, per incubació dels extractes nuclears 

amb un oligonucleòtid que correspon a una seqüència PPRE present en el promotor d’L-

CPT-I. Aquest assaig va mostrar un increment de l’activitat d’unió de PPARα a l’ADN als 

7 dies de consum de fructosa (fet que es posa de manifest per l’increment d’intensitat de 

7 dies 14 dies
0

1

2

3

4
CT
FR

- 64%

**

7.2X

**

2.1X

*

N
iv

el
ls

 A
R

N
m

 P
P

A
R

αα αα
(u

n
it

at
s 

ar
b

it
rà

ri
es

)



IV. RESULTATS 

87 

les dues bandes formades), mentre que als 14 dies es va produir l’efecte contrari, 

coincidint amb els resultats de l’ARNm i la proteïna de PPARα esmentats anteriorment 

(figura IV-13). 

 

 

 

Figura IV-12. Nivells de proteïna PPARα determinats en mostres hepàtiques d’extractes 
nuclears de rata als 7 i 14 dies d’estudi, normalitzats pels nivells de proteïna β-actina. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 rates per al grup control (CT) i n=5 
rates per al grup fructosa (FR). A la part superior es mostren imatges representatives dels 
corresponents assajos de Western Blot. *p<0.05 vs CT. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IV-13. Autoradiografia representativa  de 

l’assaig de retardació de la mobilitat electroforètica 
(EMSA). Es mostra la unió dels extractes nuclears de fetge 
de rata a un oligonucleòtid que correspon al PPRE present 
en el promotor del gen L-cpt-I. Es van fer pools dels 
extractes nuclears, amb n=4 mostres procedents del grup 
control (CT) i n=6 mostres procedents del grup fructosa 
(FR), per als 7 i 14 dies d’estudi. 

 

Finalment, es va analitzar l’expressió d’ACO i L-CPT-I, gens diana de PPARα que 

participen en els processos de β-oxidació peroxisòmica i mitocondrial, respectivament. 
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Tal com es pot observar en les figures IV-14A i IV-14B, el consum de fructosa va produir 

un canvi en l’expressió d’aquests dos gens de manera similar a l’observada per a PPARα: 

un increment als 7 dies i una repressió als 14 dies d’estudi. 

 

A) 

 
 

 

B) 

 

 
 

 

Figura IV-14. Nivells d’ARNm d’ACO (A) i L-CPT-I (B) determinats a partir de mostres d’ARN 
total de fetge de rata als 7 i 14 dies d’estudi, normalitzats pels gens control 18s (7 dies) i aprt (14 
dies). Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 rates per al grup 
control (CT) i n=6 rates per al grup fructosa (FR). A la part superior es mostren imatges 
representatives dels corresponents assajos de PCR marcada amb α-32P-dATP *p<0.05 i **p<0.01 vs 
CT. 
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En estudis anteriors realitzats amb rates mascle a les quals s’havia administrat 

fructosa al 10% (p/v) en l’aigua de beguda durant 14 dies, la reducció del sistema PPARα 

venia determinada per una situació de resistència hepàtica a la leptina caracteritzada, 

entre altres factors, per un augment de la concentració de leptina plasmàtica i dels nivells 

de proteïna SOCS-3 (Roglans et al., 2007; Vilà et al., 2008). No obstant, les rates del 

present treball no van mostrar modificacions en la concentració de leptina plasmàtica, en 

cap dels dos temps avaluats (figura IV-15). Pel que fa a SOCS-3, tampoc es va 

incrementar el seu contingut proteic, sinó que es va observar l’efecte oposat (veure figura 

IV-39A). 

 

 

Figura IV-15. Concentracions de leptina en el plasma de rates 
femella als 7 i 14 dies d’estudi. Els resultats s’expressen com la 
mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les rates del 
grup control (CT) i n=6 valors per a les rates del grup fructosa (FR).  

 

. 
 

2.4 La fructosa redueix l’expressió de PPARα i els seus gens diana en 

cultius de cèl·lules hepàtiques amb origen de rata o humà 

Per tal d’aprofundir en el/s mecanisme/s implicat/s en la repressió de PPARα pel 

consum de fructosa líquida durant 14 dies, es van utilitzar cultius de cèl·lules hepàtiques 

de rata (línia cel·lular FaO) i d’origen humà (línia cel·lular HepG2 i hepatòcits humans). 

2.4.1 En cèl·lules FaO es reprodueixen la reducció de l’expressió de PPARα i els 

seus gens diana i l’augment de l’expressió d’L-PK en presència de fructosa 25 mM 

durant 24 hores 

La incubació de les cèl·lules FaO amb fructosa a una concentració de 25 mM durant 

24 hores va causar una reducció del 43% dels nivells d’ARNm de PPARα. De la mateixa 

manera, l’expressió dels gens diana de PPARα, ACO i CYP4A1, es va veure reduïda en 

un 12% i un 52%, respectivament (figura IV-16). 
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A) 

 

B) 

 

 

C)  
 

 
Figura IV-16. Nivells d’ARNm de PPARα (A), 

ACO (B) i CYP4A1 (C) analitzats a partir de 
mostres d’ARN total procedent de cèl·lules FaO 
incubades en absència (condició control, CT) o 
presència de fructosa 25 mM (condició fructosa, 
FR) durant 24 h, normalitzats pels nivells d’ARNm 
del gen control aprt. Els resultats s’expressen com 
la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 mostres 
per cada grup de tractament. A la part superior es 
mostren imatges representatives dels 
corresponents assajos de PCR marcada amb α-
32P-dATP.  *p<0.05, **p<0.01 i  ***p<0.001 vs CT. 

 

Per altra banda, en la línia cel·lular FaO, el tractament amb fructosa va augmentar els 

nivells de proteïna ChREBP en el nucli (1.4 vegades respecte la condició control, figura 

IV-17A), i també l’expressió de l’enzim L-PK (1.9 vegades, figura IV-17B), gen diana de 

ChREBP.  
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A) 

 

  B) 

 

  

Figura IV-17. A) Nivells de proteïna ChREBP en extractes nuclears de cèl·lules FaO incubades en 
absència (condició control, CT) o presència de fructosa 25 mM (condició fructosa, FR) durant 24 h,
normalitzats pels nivells de proteïna β-actina. Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació 
estàndard de n=4 mostres per cada grup de tractament. En la part superior es mostra una imatge 
representativa de l’assaig de Western Blot. B) Nivells d’ARNm d’L-PK analitzats a partir de mostres 
d’ARN total de cèl·lules FaO (condicions control, CT, i fructosa, FR), normalitzats pels nivells d’ARNm 
del gen control aprt. Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 mostres 
per cada grup de tractament. A la part superior es mostra una imatge representativa de l’assaig de 
PCR marcada amb α-32P-dATP *p<0.05 i ***p<0.001 vs CT. 

 

D’aquesta manera, la reducció de l’expressió de PPARα i els seus gens diana, i 

l’augment dels nivells de proteïna ChREBP i de l’expressió d’L-PK observats en les rates 

que havien seguit una dieta suplementada amb fructosa durant 14 dies, són efectes que 

es reprodueixen quan s’incuben les cèl·lules FaO en presència de fructosa 25 mM durant 

24 hores. 

Per tal de confirmar que les alteracions esmentades fossin efectes específics de la 

fructosa, es va realitzar un nou tractament de les cèl·lules FaO amb mannitol (control 

osmòtic), glucosa i fructosa a la concentració de 25 mM i durant 24 hores. Tal com es pot 

observar a la figura IV-18, només la fructosa va causar una reducció dels nivells d’ARNm 

de PPARα (51%) i CYP4A1 (57%), i un augment de l’expressió de l’enzim L-PK (2.1 

vegades) respecte de la condició control. 
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A)  
 

 

B) 

 

 
C) 

 

 
Figura IV-18. Nivells d’ARNm de PPARα 

(A), CYP4A1 (B) i L-PK (C) analitzats a partir 
de mostres d’ARN total procedent de cèl·lules 
FaO incubades en medi control (CT) o bé en 
presència de mannitol (MAN), glucosa (GL) o 
fructosa (FR), a una concentració de 25 mM 
durant 24 h. L’expressió d’aquests gens es va 
normalitzar pels nivells d’ARNm del gen control 
aprt. Els resultats s’expressen com la mitjana ± 
la desviació estàndard de n=4 mostres per 
cada grup de tractament. A la part superior es 
mostren imatges representatives dels 
corresponents assajos de PCR marcada amb 
α-32P-dATP. *p<0.05, **p<0.01 i ***p<0.001 vs
CT. 

 

 

 

En aquestes condicions, on les cèl·lules no reben àcids grassos procedents d’altres 

teixits, i on el percentatge d’FBS en el medi és baix (1%, v/v), probablement la presència 

de lligands endògens de PPARα i, per tant, l’activació de PPARα és mínima. Amb 

l’objectiu de determinar l’efecte de la fructosa sobre l’expressió dels gens diana de 

PPARα en una situació d’activació d’aquest receptor nuclear, es van tractar les cèl·lules 

FaO amb Wy-14.643, agonista sintètic de PPARα (Pyper et al., 2010), i en presència o 

absència de fructosa. 

 

La incubació de les cèl·lules FaO amb Wy-14.643 a la concentració de 100 µM va 

augmentar l’expressió de CYP4A1, ACO i L-CPT-I (3.9, 1.7 i 2.5 vegades respecte de les 

cèl·lules control, respectivament). No obstant, la presència de fructosa en el medi va 

atenuar la inducció dels gens diana de PPARα provocada pel tractament amb Wy-14.643 

(41%, 21% i 23%, per CYP4A1, ACO i L-CPT-I, respectivament) (figura IV-19). 
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A) 

 

B) 
 

 

  
 
C) 

 

 
Figura IV-19. Nivells d’ARNm de CYP4A1 

(A), ACO (B) i L-CPT-I (C) analitzats a partir de 
mostres d’ARN total procedent de cèl·lules FaO 
incubades en absència (condició control, CT) o 
presència de Wy-14.643 100 µM (condició WY), 
o bé en presència de Wy-14.643 100 µM i 
fructosa 25 mM (condició WY+FR), durant 24 h. 
L’expressió d’aquests gens es va normalitzar 
pels nivells d’ARNm del gen control aprt. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± la 
desviació estàndard de n=4 mostres per cada 
grup de tractament. A la part superior es 
mostren imatges representatives dels 
corresponents assajos de PCR marcada amb α-
32P-dATP. ***p<0.001 vs CT; #p<0.05, ##p<0.01 
vs WY. 

 

 

 

2.4.2 En cèl·lules d’origen humà també es reprodueixen la reducció de l’expressió 

de PPARα i els seus gens diana i l’augment de l’expressió d’L-PK en presència de 

fructosa 25 mM durant 24 hores 

Per tal de determinar si la fructosa produïa efectes similars sobre l’expressió de 

PPARα en cèl·lules hepàtiques d’origen humà, es van incubar cèl·lules HepG2 i 

hepatòcits humans en presència o absència de fructosa 25 mM i en presència o absència 

de Wy-14.643 100 µM, durant 24 hores. 

 

En la línia cel·lular HepG2, l’expressió de l’enzim L-CPT-I es va induir (1.6 vegades) 

en presència de l’agonista de PPARα Wy-14.643, mentre que l’addició de fructosa al medi 

va anul·lar la inducció de l’expressió d’L-CPT-I provocada pel tractament amb Wy-14.643 

(figura IV-20). 
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Figura IV-20. Nivells d’ARNm d’L-CPT-I analitzats a partir de mostres d’ARN total procedent 
de cèl·lules HepG2 incubades en absència (condició control, CT) o presència de Wy-14.643 100 
µM (condició WY), o bé en presència de Wy-14.643 100 µM i fructosa 25 mM (condició WY+FR), 
durant 24 h. L’expressió d’aquests gens es va normalitzar pels nivells d’ARN del gen control 18s. 
Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 mostres per cada grup de 
tractament. A la part superior es mostra una imatge representativa de l’assaig de PCR marcada 
amb α-32P-dATP. *p<0.05 vs CT; #p<0.05 vs WY. 

 
 

De manera similar, quan els hepatòcits humans es van tractar amb  fructosa, es va 

observar una reducció de l’expressió de PPARα (31%) i d’L-CPT-I (27%) respecte de la 

condició control. Les mateixes cèl·lules, en presència de Wy-14.643 van mostrar una 

inducció de l’expressió de PPARα (1.4 vegades) i L-CPT-I (1.2 vegades), respecte de la 

condició control. Aquesta inducció va ser anul·lada quan es va addicionar fructosa al medi 

que contenia Wy-14.643 (reducció d’un 30% respecte de les cèl·lules incubades amb Wy-

14.643) (figura IV-21). 
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A) 

 

B) 

 

 

Figura IV-21. Nivells d’ARNm de PPARα (A) i L-CPT-I (B) analitzats a partir de mostres d’ARN 
total procedent d’hepatòcits humans incubats en absència (condició control, CT) o presència de 
fructosa 25 mM (condició FR), en presència de Wy-14.643 100 µM (condició WY), o bé en 
presència de Wy-14.643 100 µM i fructosa 25 mM (condició WY+FR), durant 24 h. L’expressió 
d’aquests gens es va normalitzar pels nivells d’ARN del gen control 18s. Els resultats s’expressen 
com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 mostres per cada grup de tractament. A la part 
superior es mostren imatges representatives dels corresponents assajos de PCR marcada amb α-
32P-dATP. *p<0.05 i **p<0.01 vs CT; ##p<0.01 i ###p<0.001 vs WY. 

 

 

Per altra banda, convé destacar que en els hepatòcits humans també es va reproduir 

l’augment de l’expressió de l’enzim L-PK en presència de fructosa 25 mM (Figura IV-22). 

 

 

 
 
Figura IV-22. Nivells d’ARNm d’L-PK 

analitzats a partir de mostres d’ARN total 
procedent d’hepatòcits humans incubats en 
absència (condició control, CT) o presència de 
fructosa 25 mM (condició FR), durant 24 h. 
L’expressió d’aquests gens es va normalitzar 
pels nivells d’ARN del gen control 18s. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± la 
desviació estàndard de n=4 mostres per cada 
grup de tractament. A la part superior es mostra 
una imatge representativa de l’assaig de PCR 
marcada amb α-32P-dATP. *p<0.05 vs CT. 
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2.5 La disminució dels nivells de proteïna SIRT1 pel consum de fructosa 

durant 14 dies no és determinant en la repressió del sistema PPARα 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, estudis recents han demostrat que SIRT1 juga un 

important paper en el catabolisme dels àcids grassos a nivell hepàtic per regulació de 

l’activitat de PPARα (Feige et al., 2008; Purushotham et al., 2009). D’altra banda, 

l’expressió de SIRT1 varia en funció de l’estat nutricional de les cèl·lules, augmentant en 

condicions de restricció calòrica i disminuint quan hi ha un excés d’energia (Houtkooper et 

al., 2012). 

Amb la finalitat d’esbrinar si en el nostre model animal la ingesta de fructosa líquida 

durant 14 dies provocava una reducció de l’expressió de SIRT1 que expliqués la 

disminució de l’activitat de PPARα, es va determinar el contingut de proteïna SIRT1 en el 

fetge de les rates sotmeses al tractament.  

 

Tal com es pot observar en la figura IV-23A, el consum de fructosa va reduir els 

nivells de proteïna SIRT1 en un 51%, efecte observat exclusivament als 14 dies de 

tractament. A més, únicament a aquest temps d’estudi la fructosa va provocar una 

disminució (22%) dels nivells de nicotinamida fosforibosiltransferasa (NAMPT), enzim 

clau en la síntesi de NAD+ cel·lular, el qual és necessari per a l’activació de SIRT1 (Imai, 

2011) (figura IV-23B). 

 

No obstant això, la incubació de les cèl·lules FaO en presència de fructosa 25 mM, tot 

i disminuir l’expressió de PPARα i els seus gens diana, no va produir canvis en els nivells 

de proteïna SIRT1 ni NAMPT (figures IV-24A i IV-24B).  

 

Per descartar que la incubació amb fructosa 25 mM durant 24 hores no fos suficient 

per a reduir el contingut de proteïna SIRT1 però sí per modificar la seva activitat, es va 

analitzar l’activitat histona desacetilasa (HDAC) de les sirtuïnes en les cèl·lules FaO. En 

aquest cas,  tampoc es van observar canvis causats pel tractament amb fructosa (figura 

IV-24C).  

 

Totes aquestes dades suggereixen que la repressió del sistema PPARα per la 

fructosa en el nostre model ve determinada per un mecanisme alternatiu a la disminució 

dels nivells de proteïna SIRT1. 
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A) 

 
B) 

 

Figura IV-23. Nivells de proteïna SIRT1 (A) i NAMPT (B), determinats en mostres hepàtiques 
de proteïna total de rata als 7 i 14 dies d’estudi, normalitzats pels nivells de proteïna β-actina. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les rates del 
grup control (CT) i n=5 valors per a les rates del grup fructosa (FR). A la part superior es mostren 
imatges representatives dels corresponents assajos de Western Blot. *p<0.05 i **p<0.01 vs CT. 
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A) 

 

B) 

 

  
                                        C) 

 

Figura IV-24. Nivells de proteïna SIRT1 (A) i NAMPT (B) en extractes totals de cèl·lules FaO 
incubades en absència (condició control, CT) o presència de fructosa 25 mM (condició FR) durant 
24 h. Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 mostres per cada 
grup de tractament. En la part superior es mostren imatges representatives dels corresponents 
asajos de Western Blot. C) Activitat histona desacetilasa (HDAC) de les sirtuïnes en cèl·lules FaO 
incubades en absència (condició control, CT) o presència de fructosa 25 mM (condició FR), en 
presència de SRT1720 a una concentració de 100 nM (condició SRT), o bé en presència de 
SRT1720 100 nM i fructosa 25 mM (condició SRT+FR). La incubació amb fructosa va tenir una 
durada de 24 hores, mentre que l’addició del compost SRT1720 es va realitzar durant les últimes 
12 hores de tractament. Es va afegir TSA 1 µM a totes les condicions per tal d’inhibir les HDACs
no sirtuïnes. Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 mostres per 
cada grup de tractament.  

 

 

2.6 La repressió de l’expressió de PPARα provocada per la fructosa és 

independent de l’augment de l’activitat PP2A  

Com s’ha descrit anteriorment, en presència de concentracions elevades de sucres 

com la glucosa o la fructosa, es genera un metabòlit de la via de les pentoses fosfat, la 

xilulosa-5-fosfat, que activa la fosfatasa PP2A (Kabashima et al., 2003). Un cop activa, 

PP2A defosforila ChREBP, permetent la seva migració al nucli, unió a l’ADN i la 

transcripció dels seus gens diana, com ara L-PK (Kabashima et al., 2003; Postic et al., 

2007).  
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En treballs previs del nostre grup de recerca, s’havia observat un increment de la 

subunitat catalítica de la proteïna PP2A (PP2Ac) en resposta a la ingesta de fructosa (Vilà 

et al., 2008; Vilà et al., 2011). Quan es van analitzar els nivells de proteïna PP2Ac en les 

rates femella que havien seguit una dieta suplementada amb fructosa durant 7 o 14 dies, 

es va observar un increment dels nivells d’aquesta proteïna (1.3 vegades respecte la 

condició control) exclusivament als 14 dies d’estudi (figura IV-25). 

 

 

Figura IV-25. Nivells de proteïna PP2Ac (subunitat catalítica de PP2A), determinats en 
mostres hepàtiques de proteïna total de rata als 7 i 14 dies d’estudi, normalitzats pels nivells de 
proteïna β-actina. Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors 
per a les rates del grup control (CT) i n=5 valors per a les rates del grup fructosa (FR). A la part 
superior es mostren imatges representatives dels corresponents assajos de Western Blot. **p<0.01 
vs CT. 

 

Per altra banda, s’ha descrit que la glucosa inhibeix l’expressió de PPARα a través de 

l’activació de PP2A en cèl·lules pancreàtiques (Ravnskjaer et al., 2006). Amb la finalitat 

d’esbrinar si existia una relació entre l’augment de l’activitat PP2A i la reducció de 

l’expressió de PPARα en el nostre model, es va utilitzar un inhibidor de la fosfatasa PP2A, 

l’àcid okadaic, a una concentració de 20 nM per tractar les cèl·lules FaO en presència o 

absència de fructosa 25 mM durant 24 hores. 

 

En primer lloc, es va determinar l’activitat de la fosfatasa PP2A en la línia cel·lular 

FaO. Quan aquestes cèl·lules es van incubar en presència de fructosa, es va observar un 

increment de l’activitat PP2A (1.3 vegades respecte la condició control), mentre que 

l’addició d’àcid okadaic al medi, tant en presència com en absència de fructosa, va reduir 

l’activitat PP2A fins a nivells inferiors inclús als que presentaven les cèl·lules control 

(figura IV-26).  
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Figura IV-26. Assaig d’activitat PP2A en cèl·lules FaO incubades en absència (condició 

control, CT) o presència de fructosa 25 mM (condició FR), en presència d’àcid okadaic 20 nM 
(condició AO) o bé en presència de fructosa 25mM i àcid okadaic  20 nM (condició FR+AO) durant 
24 h. Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 mostres per cada 
grup de tractament. La gràfica mostra l’absorbància a 405 nm del substrat defosforilat per PP2A, 
expressada com a la mitjana ± desviació estàndard de  n=4 mostres per cada grup de tractament. 
**p<0.01 i ***p<0.001 vs CT; ###p<0.01 vs FR. 

 
 

D’altra banda, la incubació amb àcid okadaic va produir una anul·lació parcial 

(reducció del 21%) de la inducció d’L-PK provocada per la fructosa (figura IV-27A), però 

no va modificar la reducció de l’expressió de PPARα (figura IV-27B). Així mateix, l’àcid 

okadaic tampoc va anul·lar l’efecte de la fructosa sobre l’expressió dels gens diana de 

PPARα, CYP4A1 i ACO (figures IV-27C i IV-27D). 

 

D’aquesta manera, la reducció de l’expressió de PPARα produïda per la fructosa 

sembla ser independent a l’activació de la fosfatasa PP2A. 
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A) 

 

B) 

 

 
C) 

 

D) 

Figura IV-27. Nivells d’ARNm de L-PK (A), PPARα (B), CYP4A1 (C) i ACO (C) analitzats a 
partir de mostres d’ARN total procedent de cèl·lules FaO incubades en absència (condició control, 
CT) o presència de fructosa 25 mM (condició FR), en presència d’àcid okadaic 20 nM (condició 
AO) o bé en presència de fructosa 25mM i àcid okadaic  20 nM (condició FR+AO), durant 24 h. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 mostres per cada grup de 
tractament. L’expressió d’aquests gens es va normalitzar pels nivells d’ARNm del gen control aprt. 
A la part superior es mostren imatges representatives dels corresponents assajos de PCR 
marcada amb α-32P-dATP.  *p<0.05, **p<0.01 i ***p<0.001 vs CT; ###p<0.001 vs FR; &&p<0.01 vs
AO. 

 
 
 

2.7 L’activació de ChREBP després del consum de fructosa líquida durant 

14 dies podria ser responsable de la reducció de l’activitat del sistema 

PPARα per un mecanisme independent a RGS16 

Malgrat els resultats anteriors, cal dir que s’han descrit mecanismes alternatius a 

l’activació de la fosfatasa PP2A, pels quals ChREBP podria estar relacionat amb una 

reducció del catabolisme lipídic. En aquest sentit, s’ha descrit que ChREBP és necessari 
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per a la transcripció d’RGS16, proteïna implicada en la inhibició de l’oxidació dels àcids 

grassos hepàtica (Pashkov et al., 2011).  

Quan es va analitzar l’expressió gènica d’RGS16 en el fetge de les rates femella 

sotmeses a tractament, es va observar una inducció de 3-4 vegades en els nivells 

d’ARNm dels animals dels grups fructosa, tant als 7 com als 14 dies d’estudi (figura IV-

28).  

 

 

 
Figura IV-28. Nivells d’ARNm de RGS16 determinats a partir d’ARN total hepàtic de rata als 7 

i 14 dies d’estudi, i normalitzats pels gens control 18s (7 dies) i aprt (14 dies). Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les rates del grup control 
(CT) i n=6 valors per a les rates del grup fructosa (FR). A la part superior es mostren imatges 
representatives dels corresponents assajos de PCR marcada amb α-32P-dATP. *p<0.05 vs CT.  

 

No obstant, els nivells d’aquesta proteïna no van resultar modificats per la ingesta de 

fructosa en cap dels dos temps de tractament (figura IV-29). Així, es va descartar 

l’augment dels nivells d’RGS16 com a responsable de la repressió de l’expressió dels 

enzims que regulen la β-oxidació dels àcids grassos (gens diana de PPARα) causada pel 

consum de fructosa durant 14 dies. 
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Figura IV-29. Nivells de proteïna RGS16 determinats en mostres hepàtiques de proteïna total 

de rata als 7 i 14 dies d’estudi, normalitzats pels nivells de proteïna β-actina. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les rates del grup control 
(CT) i n=5 valors per a les rates del grup fructosa (FR). A la part superior es mostren imatges 
representatives dels corresponents assajos de Western Blot. 

 

 

Amb tot, els resultats referents a RGS16 no exclouen la participació de ChREBP en la 

repressió del sistema PPARα, ja que recentment s’ha descrit que ChREBP reprimeix 

l’expressió de PPARα per unió a una regió de l’ADN propera al promotor de PPARα 

(Boergesen et al., 2011). En aquest sentit, la capacitat d’unió a l’ADN de ChREBP ve 

determinada per diverses modificacions post-traduccionals, entre les quals es troba 

l’acetilació de ChREBP en el residu Lys-672, que resulta en una major capacitat d’unió a 

l’ADN, i per tant, en un augment de la seva activitat transcripcional (Bricambert et al., 

2010).  

 

Quan es va determinar el grau d’acetilació en posició lisina de ChREBP en el fetge de 

les rates que van seguir el tractament amb fructosa, es va observar un clar increment de 

ChREBP acetilat en aquells animals que havien consumit fructosa durant 14 dies, mentre 

que als 7 dies d’estudi no es van trobar canvis en l’acetilació de ChREBP (figura IV-30). 
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Figura IV-30. Nivells d’acetilació en posició Lys de la proteïna ChREBP, determinats en 
mostres hepàtiques de proteïna total de rata als 7 i 14 dies d’estudi. Es mostren imatges 
representatives dels corresponents assajos d’immunoprecipitació-Western Blot (IP: anti-acetil-
lisina. Blot: anti-ChREBP), realitzats amb n=3 mostres per a les rates del grup control (CT) i n=3 
mostres per a les rates del grup fructosa (FR). La uniformitat de càrrega es va comprovar per tinció 
de les membranes amb Roig Ponceau. 
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3 EFECTES DE LA SUPLEMENTACIÓ DE LA DIETA DE RATES 

SPRAGUE-DAWLEY FEMELLA AMB UN 10% (P/V) DE FRUCTOSA EN 

L’AIGUA DE BEGUDA DURANT 7 I 14 DIES SOBRE EL METABOLISME 

DE LA GLUCOSA I LA SENYALITZACIÓ DE LA INSULINA 

 

3.1 La fructosa causa hiperglucèmia, hiperinsulinèmia i intolerància a la 

glucosa exclusivament als 14 dies d’estudi 

Corroborant els resultats de treballs anteriors realitzats amb rates femella (Vilà et al., 

2011), la suplementació de la dieta amb un 10% (p/v) de fructosa en l’aigua de beguda 

durant 14 dies va produir un augment de la concentració de glucosa i insulina 

plasmàtiques (1.1 i 1.8 vegades respecte de la condició control, figura IV-31). Així mateix, 

l’índex de sensibilitat a la insulina (ISI) es va veure reduït en un 28% en les rates del grup 

fructosa a 14 dies (figura IV-32). No obstant, cap d’aquests efectes va ser observat als 7 

dies d’estudi. 

 

A) 

 

B) 

 

Figura IV-31. Concentracions de glucosa (A) i insulina (B) 
en el plasma de rates femella als 7 i 14 dies d’estudi. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació 
estàndard de n=4 valors per a les rates del grup control 
(CT) i n=6 valors per a les rates del grup fructosa (FR).  

 

7 dies 14 dies
0

100

200

300
CT
FR

**
- 45% **

1.1X
p=0.06

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

 g
lu

co
sa

p
la

sm
àt

ic
a 

(m
g

/d
L

)

7 dies 14 dies
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
CT
FR1.8X

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

 i
n

su
li

n
a

p
la

sm
àt

ic
a 

(n
g

/m
L

)

p=0.06



IV. RESULTATS 

106 

 
Figura IV-32. Índex de sensibilitat a la insulina, calculat 
segons la fórmula: 2/[(Insulina plasmàtica (µM) x glucosa 
plasmàtica (µM) + 1)]. Els resultats s’expressen com la 
mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les 
rates del grup control (CT) i n=6 valors per a les rates del 
grup fructosa (FR). *p<0.05 vs CT. 

 

En realitzar el test de tolerància a la glucosa, als 7 dies d’estudi pràcticament no es 

van observar diferències entre les corbes de la concentració de glucosa sanguínia de les 

rates del grup control i de les rates del grup fructosa. En canvi, els animals que havien 

consumit fructosa durant 14 dies van presentar concentracions de glucosa superiors a les 

del grup control en gairebé tots els temps de mesura al llarg del test de tolerància a la 

glucosa (figura IV-33A). En conseqüència, l’àrea sota la corba de les concentracions de 

glucosa determinades en el test de tolerància a la glucosa va resultar modificada pel 

consum de fructosa només als 14 dies d’estudi, amb un increment del 30% (figura IV-

33B). 

 

Pel que fa a les concentracions d’insulina plasmàtica determinades al llarg del test de 

tolerància a la glucosa, als 7 dies d’estudi, no es van trobar diferències remarcables en la 

concentració d’insulina plasmàtica en els diferents temps analitzats, entre el grup control i 

el grup fructosa. En canvi, als 14 dies, les rates del grup fructosa van presentar 

concentracions d’insulina plasmàtica superiors a la condició control a temps zero  i al cap 

de 120 minuts de l’administració de glucosa per via intraperitoneal. No obstant, quan es 

van calcular les àrees sota la corba de les concentracions d’insulina analitzades durant 

els diferents temps del test de tolerància a la glucosa, no es van observar diferències pel 

consum de fructosa ni als 7 (CT: 140 ± 4; FR: 167± 29 ng/mL/120 min) ni als 14 dies 

d’estudi (CT: 195 ± 44; FR: 227± 27 ng/mL/120 min). 
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A) 

 

 

B) 

 
 
Figura IV-33. Concentracions de glucosa en sang 
determinades a diferents temps després de l’administració 
d’una solució de glucosa (2g/Kg massa corporal) per via 
intraperitoneal a les rates de 7 (A) i 14 (B) dies d’estudi. C) 
Àrea sota la corba (ASC) dels les concentracions de glucosa 
representades en  les figures 25A i 25B. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=10 
valors per a les rates del grup control (CT) i n=10 valors per a 
les rates del grup fructosa (FR). *p<0.05 i **p<0.01 vs CT. 
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3.2 La fructosa modifica l’expressió hepàtica de diversos gens relacionats 

amb la senyalització de la insulina, principalment als 14 dies d’estudi 

Per tal d’esbrinar si l’origen de la intolerància a la glucosa provocada pel consum de 

fructosa durant 14 dies era conseqüència d’una alteració de la senyalització de la insulina 

a nivell hepàtic, es van utilitzar uns arrays de PCR a temps real per determinar l’expressió 

diferencial de 84 gens implicats en la senyalització de la insulina, entre els quals 

s’inclouen gens associats al receptor de la insulina i gens diana de la senyalització de la 

insulina, pertanyents tant a la via PI3K com a la via de les MAPK.  

En la taula IV-1, es mostren alguns dels gens l’expressió dels quals difereix entre els 

7 i 14 dies de consum de fructosa. Principalment cal destacar la reducció de l’expressió 

gènica de diferents molècules transductores de la senyalització iniciada a través dels 

receptors de la insulina i del factor de creixement insulínic (insulin growth factor, IGF), 

com per exemple Cap1, Dok1, Dok3, Gab1, Irs1, Irs2 o Sos1, únicament als 14 dies 

d’estudi. 

 

 Descripció Gen 7 dies 14 dies 

  Vegades 
d’inducció 

p-valor Vegades 
d’inducció 

p-valor 

CAP, adenylate cyclase-
associated protein 1 

Cap1 0.883 0.340 0.822 0.029 

Docking protein 1 Dok1 0.833 0.479 0.537 0.052 
Docking protein 3 Dok3 1.165 0.602 0.485 0.044 

GRB2-associated binding 
protein 1 

Gab1 0.918 0.624 0.737 0.043 

Insulin-like growth factor 1 
receptor 

Igf1r 1.009 0.896 0.551 0.009 

Insulin receptor substrate 1 Irs1 1.662 0.024 0.640 0.063 
Insulin receptor substrate 2 Irs2 1.197 0.451 0.545 0.013 

Mitogen activated protein kinase 
1 

Mapk1 1.012 0.961 0.770 0.032 

Protein kinase C, zeta Prkcz 1.721 0.004 0.349 0.059 
Solute carrier family 27 (fatty 
acid transporter), member 4 

Slc27a4 0.783 0.189 0.597 0.025 

Son of sevenless homolog 1 Sos1 1.099 0.377 0.781 0.033 

Taula IV-1. Arrays de PCR a temps real (Rat Insulin Signaling Pathway RT2 Profiler, 
Sabiosciences). Es mostra l’expressió diferencial dels animals del grup fructosa a 7 i 14 dies (n=3), 
respecte dels seus corresponents controls (n=3). El gen utilitzat per a la normalització dels 
resultats va ser l’actb (β-actina). 
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3.3 El consum de fructosa en forma líquida durant 14 dies provoca un dèficit 

en la senyalització de la via PI3K/AKT en el fetge, però no incrementa 

l’expressió dels enzims claus de la gluconeogènesi 

A més a més, es va analitzar el contingut i/o activació de diferents proteïnes que 

participen en la cascada de senyalització de la insulina en el fetge, en concret les 

proteïnes implicades en la via PI3K/AKT. 

 

En primer lloc, els nivells de proteïna IRS-2 van resultar modificats pel consum de 

fructosa en els dos temps de tractament: als 7 dies es va produir un augment d’un 30% 

dels nivells de proteïna IRS-2, mentre que als 14 dies es va observar justament l’efecte 

contrari (figura IV-34).  

També es van analitzar els nivells de proteïna IRS-1 als 14 dies d’estudi, però no es 

van veure alterats per la ingesta de fructosa (figura IV-35). 

 

 

 

Figura IV-34. Nivells de proteïna IRS-2 determinats en mostres hepàtiques de proteïna total 
de rata als 7 i 14 dies d’estudi. A la part superior es mostren imatges representatives dels 
corresponents assajos de Western Blot. La uniformitat de càrrega es va comprovar per tinció de la 
membrana amb Roig Ponceau. Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard 
de n=4 rates per al grup control (CT) i n=5 rates per al grup fructosa (FR). **p<0.01 i ***p<0.001 vs 
CT.  
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Figura IV-35. Nivells de proteïna IRS-1 determinats en mostres hepàtiques de proteïna total 
de rata als 14 dies d’estudi. A la part superior es mostra la imatge representativa de l’assaig de 
Western Blot. La uniformitat de càrrega es va comprovar per tinció de la membrana amb Roig 
Ponceau. Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 rates per al 
grup control (CT) i n=5 rates per al grup fructosa (FR). 

 

 

IRS-2 és una proteïna clau en la transducció de la senyalització iniciada a través del 

receptor de la insulina en el fetge (Schinner et al., 2005; Meshkani i Adeli, 2009). Per tant, 

la reducció dels nivells de proteïna IRS-2 en el fetge de les rates als 14 dies de consum 

de fructosa podia ser el determinant en l’aparició de la intolerància a la glucosa. Així, amb 

l’objectiu de confirmar que la senyalització de la insulina era deficient en aquest grup de 

tractament, es va analitzar el grau de fosforilació (indicatiu de l’activació de la via) de les 

proteïnes implicades en la transducció del senyal de la insulina, com AKT, GSK-3β i 

FoxO1. 
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Les rates que havien consumit fructosa durant 14 dies no van presentar modificacions 

en la fosforilació de la proteïna AKT (figura IV-36A), ni tampoc de GSK-3β (figura IV-36B). 

 

A) 

 

 

B) 

 

 

Figura IV-36. Nivells de les proteïnes p-Ser473-AKT (A) i p-Ser9-GSK-3β (B) en relació als 
nivells de les seves formes totals, determinats en mostres hepàtiques de proteïna total de rata als 
7 i 14 dies d’estudi. Tant les formes fosforilades com les totals es van normalitzar pels nivells de β-
actina. Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les 
rates del grup control (CT) i n=5 valors per a les rates del grup fructosa (FR). A la part superior es 
mostren imatges representatives dels corresponents assajos de Western Blot. **p<0.01 vs CT. 
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En el cas de FoxO1, el consum de fructosa durant 14 dies va augmentar el seu grau 

de fosforilació (increment de 2 vegades, figura IV-37A). A més a més, en analitzar els 

nivells de FoxO1 total, es va trobar una reducció d’un 13% únicament en aquells animals 

que havien ingerit fructosa líquida durant 14 dies (figura IV-37B). 

 

A) 

 

 

B) 

 

Figura IV-37. Nivells de p-Ser256-FoxO1 en relació als nivells de la seva forma total (A), i 
nivells de FoxO1 total (B), determinats en mostres hepàtiques de proteïna total de rata als 7 i 14 
dies d’estudi. Tant la forma fosforilada com la total es van normalitzar pels nivells de β-actina. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les rates del 
grup control (CT) i n=5 valors per a les rates del grup fructosa (FR). A la part superior es mostren 
imatges representatives dels corresponents assajos de Western Blot. *p<0.05 vs CT. 
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De forma contrària al que s’esperaria en condicions de resistència a la insulina a nivell 

hepàtic, però en concordança amb els resultats anteriors, l’expressió gènica de PEPCK i 

G6Pc —gens diana de FoxO1 implicats en el procés de gluconeogènesi— no es va trobar 

incrementada pel consum de fructosa als 14 dies d’estudi. En el cas de PEPCK, fins i tot 

es va observar una reducció del 72% en els nivells d’ARNm, mentre que no es van 

produir modificacions en l’expressió gènica de G6Pc (figura IV-38). 

 

A) B) 

 

 

Figura IV-38. Nivells d’ARNm de PEPCK (A) i G6Pc (B) determinats a partir de mostres 
d’ARN total hepàtic als 14 dies d’estudi, i normalitzats pels gens control 18s (als 7 dies) i aprt (als 
14 dies). Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les 
rates del grup control (CT) i n=6 valors per a les rates del grup fructosa (FR). A la part superior es 
mostren imatges representatives dels corresponents assajos de PCR marcada amb α-32P-
dATP.***p<0.001 vs CT. 

 

 

3.4 La reducció dels nivells de proteïna IRS-2 en el fetge provocada pel 

consum de fructosa durant 14 dies podria relacionar-se amb una major 

activació d’mTOR  

Entre les causes descrites per a la reducció del contingut de proteïna IRS-2 es troba 

la degradació d’IRS-2 com a conseqüència d’un augment dels nivells de les proteïnes 

SOCS, o bé per l’activació de diferents serina-cinases, com PKCε, JNK o mTOR 

(Emanuelli et al., 2000; Rui et al., 2002; Biddinger i Kahn, 2006; Tanti i Jager, 2009).  

D’aquesta manera, es va analitzar el contingut o el grau de fosforilació de les 

proteïnes esmentades anteriorment a nivell hepàtic, amb l’objectiu de determinar un 

possible mecanisme que contribuís a la reducció dels nivells de proteïna IRS-2 en el fetge 

de les rates que havien consumit fructosa líquida durant 14 dies. 
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Pel que fa als nivells de proteïna SOCS-3, no només no es va observar un augment 

en les rates del grup fructosa a 14 dies sinó que aquests animals van presentar una 

reducció del 31% del contingut de SOCS-3 (figura IV-39A). Quant a la fosforilació de JNK 

i PKCε, no es van observar diferències entre les rates que havien consumit fructosa i les 

pertanyents al grup control (figures IV-39B i IV-39C). 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

 
 
 
Figura IV-39. Nivells de proteïna SOCS-3 

(A), p-Thr183/Tyr185-JNK (B) i p-Ser729-PKCε 
(C), determinats en mostres hepàtiques de 
proteïna total de rata als 14 dies d’estudi, 
normalitzats pels nivells de proteïna β-actina. Els 
resultats s’expressen com la mitjana ± la 
desviació estàndard de n=4 valors per a les rates 
del grup control (CT) i n=5 valors per a les rates 
del grup fructosa (FR). A la part superior es 
mostren imatges representatives dels 
corresponents assajos de Western Blot. *p<0.05 
vs CT. 

 

Ara bé, quan es va analitzar el grau de fosforilació de la cinasa mTOR, la relació 

mTOR fosforilat respecte la seva forma total es va trobar incrementada 1.7 vegades en 

les rates del grup fructosa, únicament als 14 dies d’estudi (figura IV-40). Així, aquestes 

dades apuntaven la possibilitat de que el consum de fructosa durant 14 dies, a través de 

l’activació d’mTOR, contribuís a la reducció del contingut de proteïna IRS-2. 
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Figura IV-40. Nivells de p-Ser2481-mTOR en relació als nivells de la seva forma total 
determinats en mostres hepàtiques de proteïna total de rata als 7 i 14 dies d’estudi. A la part 
superior es mostra una imatge representativa de l’assaig de Western Blot. La uniformitat de 
càrrega es va comprovar per tinció de les membranes amb Roig Ponceau. Els resultats 
s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les rates del grup control 
(CT) i n=6 valors per a les rates del grup fructosa (FR). ***p<0.001 vs CT 

 

 

3.5 L’activació conjunta d’mTOR i p38-MAPK als 14 dies condueix a un 

increment del contingut nuclear d’XBP1s 

L’activació de la cinasa p38-MAPK s’ha observat en resposta a diversos estímuls 

extracel·lulars, incloent citocines pro-inflamatòries, components bacterians i estrès 

ambiental (Schieven, 2005). A més, s’ha descrit que l’activació de p38-MAPK és 

necessària per a l’activació d’mTOR (Li et al., 2003; Hernández et al., 2011).  

Per tal de saber si aquest mecanisme era operatiu en el nostre model, es va 

determinar el grau de fosforilació (activació) de la proteïna p38-MAPK en mostres 

hepàtiques de les rates sotmeses a tractament. 

 

Tal com es pot observar a la figura IV-41, la fructosa no va modificar la fosforilació de 

p38-MAPK als 7 dies, però sí als 14 dies d’estudi, moment en què es va observar un 

increment de 2.7 vegades del grau de fosforilació de p38-MAPK respecte de la condició 

control. Aquests resultats fan plausible que l’activació d’mTOR sigui conseqüència d’una 

major fosforilació de p38-MAPK. 
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Figura IV-41. Nivells de p-Thr180/Tyr182-p38-MAPK en relació als nivells de la seva forma 
total, determinats en mostres hepàtiques de proteïna total de rata als 7 i 14 dies d’estudi. Tant la 
forma fosforilada com la total es van normalitzar pels nivells de β-actina. Els resultats s’expressen 
com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 valors per a les rates del grup control (CT) i n=5 
valors per a les rates del grup fructosa (FR). A la part superior es mostra una imatge 
representativa de l’assaig de Western Blot. **p<0.01 vs CT. 

 

 

Per altra banda, s’ha descrit que ambdues cinases, mTOR i p38-MAPK promouen 

l’augment del contingut nuclear de la proteïna XBP1s en el fetge, a través de mecanismes 

diferents: d’una banda, Pfaffenbach et al. (2010) van demostrar que la rapamicina 

(conegut inhibidor d’mTOR) inhibeix el processament de l’ARNm d’XBP1 a través de la 

inhibició de la UPR iniciada per IRE1. D’altra banda, s’ha descrit que p38-MAPK fosforila 

XBP1s en les posicions Thr48 i Ser61, la qual cosa augmenta la translocació d’XBP1s al 

nucli (Lee et al., 2011) 

Tenint en compte aquests treballs i el fet que XBP1s és una proteïna clau en el 

manteniment de l’homeòstasi de la glucosa (Ozcan et al., 2004; Zhou et al., 2011), es va 

determinar tant el processament de l’ARNm d’XBP1 com el contingut nuclear del factor de 

transcripció madur, XBP1s. 

 

Tal com es pot observar en la figura IV-42A, als 14 dies d’estudi, la fructosa va 

augmentar de forma evident el processament de l’ARNm d’XBP1, mentre que als 7 dies 

pràcticament no es van observar diferències. De forma similar, l’increment del contingut 
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d’XBP1s en el nucli produït pel consum de fructosa va ser molt més marcat als 14 dies 

(2.1 vegades) que als 7 dies d’estudi (1.5 vegades) (figura IV-42B). 

 

A) 

 
B) 

 
Figura IV-42. A) Imatge representativa de l’assaig de PCR del gen Xbp1 detectada per tinció 

del gel d’agarosa amb bromur d’etidi. Es mostren els nivells d’ARNm de les formes no processada 
(u) i processada (s) d’XBP1 en mostres de fetge de rata. Es van fer pools de les mostres de l’ARN 
total de partida, amb n=4 mostres procedents del grup control (CT) i n=6 mostres procedents del 
grup fructosa (FR), per als 7 i 14 dies d’estudi. B) Nivells de proteïna XBP1s en mostres 
hepàtiques d’extractes nuclears de rata als 7 i 14 dies d’estudi, normalitzats pels nivells de 
proteïna β-tubulina. Els resultats s’expressen com la mitjana ± la desviació estàndard de n=4 
valors per a les rates del grup control (CT) i n=6 valors per a les rates del grup fructosa (FR). A la 
part superior es mostra una imatge representativa de l’assaig de Western Blot. *p<0.05 vs CT. 
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 En les últimes dècades s’ha produït un increment notable de la prevalença d’alteracions 

metabòliques com l’obesitat, la síndrome metabòlica i la resistència a la insulina, les quals 

predisposen a patir malalties cardiovasculars. En l’aparició d’aquests trastorns té un paper 

clau l’estil de vida de les persones, caracteritzat per una manca d’activitat física, juntament 

amb una dieta poc saludable. 

Amb referència a la dieta, en els últims 30 anys no només s’ha produït un augment de la 

ingesta calòrica total, sinó que també ha tingut lloc un canvi en la proporció amb què alguns 

nutrients formen part de la dieta humana (Elliott et al., 2002), amb un augment desmesurat 

de la ingesta de sucres procedents de sucs de fruita, postres, caramels, però sobretot de 

begudes ensucrades (Johnson, Appel et al., 2009; Malik et al., 2010). Aquests sucres 

(sacarosa, HFCS) aporten una quantitat important de fructosa, la qual, per les seves 

particularitats metabòliques, pot influir de forma negativa en l’homeòstasi energètica de 

l’organisme. En aquest sentit, en els últims anys s’han publicat diversos estudis que 

relacionen el consum de fructosa amb un augment de la concentració de glucosa 

plasmàtica, dislipèmia, acumulació ectòpica de lípids i resistència a la insulina (Elliott et al., 

2002; Havel, 2005; Stanhope et al., 2009; Tappy i Lê, 2010). 

 

En relació als models animals per a l’estudi de les alteracions metabòliques produïdes 

per la ingesta de fructosa, cal dir que la rata alimentada amb fructosa es considera un bon 

model per a l’estudi de la síndrome metabòlica, ja que, d’una banda, el metabolisme de la 

fructosa és similar entre la rata i els humans, i d’altra banda, l’administració de fructosa a 

rates produeix uns desequilibris metabòlics similars als que pateixen els humans amb 

síndrome metabòlica (Nagai et al., 2002; Oron-Herman et al., 2008). 

Pel que fa a la quantitat i forma d’administració, les dietes que incorporen fructosa en 

l’aigua de beguda en la proporció d’un 10% (p/v) mimetitzen el patró de consum de fructosa 

en humans —com s’ha dit anteriorment, la major part de la fructosa de la dieta humana 

prové de begudes ensucrades i, per tant, s’ingereix en forma líquida— alhora que permeten 

una ingesta de fructosa diària equivalent a la que es troba en el quartil superior de la 

població humana (Alegret et al., 2011). Per aquest motiu, el nostre grup de recerca va 

escollir la rata Sprague-Dawley amb una dieta suplementada amb un 10 % (p/v) de fructosa 

en l’aigua de beguda com a model per a l’estudi de les alteracions metabòliques que causa 

el consum de fructosa.  

 

En estudis previs realitzats pel nostre grup d’investigació, es va demostrar que 

l’administració de fructosa al 10% (p/v) en l’aigua de beguda a rates Sprague-Dawley mascle 

durant 14 dies produeix hipertrigliceridèmia i esteatosi hepàtica degut a un increment de la 

síntesi de lípids, juntament amb una reducció del catabolisme dels àcids grassos, sense 
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mostrar signes de resistència a la insulina (Roglans et al., 2002; Roglans et al., 2007; Vilà et 

al., 2008). Més endavant, i amb la finalitat d’esbrinar si en aquest model es produïen 

diferents alteracions metabòliques en resposta a la ingesta de fructosa en funció del gènere, 

es va dur a terme un nou estudi seguint les mateixes condicions experimentals, però amb 

rates Sprague-Dawley femella. Les dades obtingudes amb aquest últim estudi van mostrar 

una major susceptibilitat, per part de les rates femella, als efectes negatius provocats pel 

consum de fructosa, ja que l’administració de fructosa al 10% (p/v) en l’aigua de beguda a 

rates Sprague-Dawley femella durant 14 dies, a més de produir hipertrigliceridèmia i 

esteatosi hepàtica, va provocar hiperglucèmia, hiperinsulinèmia i intolerància a la glucosa 

(Vilà et al., 2011). 

 

El present treball ha permès aprofundir en els mecanismes moleculars responsables de 

les alteracions observades en les rates femella sobre el metabolisme de la glucosa, però 

també sobre el metabolisme lipídic, ja que ambdós processos es troben relacionats entre sí. 

L’estudi de diferents paràmetres plasmàtics i hepàtics després del consum de fructosa 

líquida durant 7 i 14 dies ha permès conèixer l’evolució temporal dels mateixos i, per tant, 

determinar quines alteracions precedeixen d’altres. Això ha fet possible un coneixement més 

exhaustiu de la forma amb què la ingesta de fructosa acaba donant lloc a les manifestacions 

descrites anteriorment en rates femella. 

 

Efectes de la fructosa sobre el metabolisme lipídic 

El primer objectiu de la present tesi doctoral ha estat esbrinar en quin moment tenen lloc 

l’elevació del contingut de triglicèrids hepàtics i plasmàtics com a conseqüència de la ingesta 

de fructosa. Tal com s’ha descrit en l’apartat anterior, la hipertrigliceridèmia i l’esteatosi 

hepàtica (acompanyada d’un increment del pes del fetge en relació al pes corporal), no es 

van observar després d’una setmana de tractament, sinó que van tenir lloc de manera 

simultània passats els 14 dies de consum de fructosa. Aquests resultats coincideixen amb 

els d’estudis anteriors (Roglans et al., 2002; Roglans et al., 2007; Vilà et al., 2008; Vilà et al., 

2011), en què es descriu que la suplementació de la dieta amb un 10% (p/v) de fructosa en 

l’aigua de beguda durant 14 dies provoca l’augment de la concentració de triglicèrids 

plasmàtics i hepàtics, però també descarten que aquestes manifestacions tinguin lloc abans 

en rates femella respecte a les rates mascle. 

És àmpliament conegut que la fructosa augmenta l’expressió dels enzims que participen 

en la lipogènesi hepàtica (Dekker et al., 2010; Lim et al., 2010; Lustig, 2010). En el present 

treball, després del consum de fructosa durant 7 dies, els animals ja presentaven una 

inducció de l’expressió dels enzims que controlen la síntesi d’àcids grassos en el fetge (L-

PK, ACC, FAS, SCD1), inducció que es va mantenir fins als 14 dies d’estudi. Aquestes 
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dades posen de manifest que l’activació de la lipogènesi no és suficient per causar un 

increment de les concentracions de triglicèrids, tant plasmàtics com hepàtics. Aquest fet ja 

s’havia observat en un estudi anterior en el qual es va suplementar la dieta de rates mascle 

amb un 10% (p/v) de glucosa o de fructosa en l’aigua de beguda i durant 14 dies. Ambdós 

grups de tractament presentaven una inducció dels enzims implicats en la lipogènesi 

respecte les rates del grup control, però la hipertrigliceridèmia i l’esteatosi hepàtica només 

tenien lloc en les rates de la condició fructosa, les quals, a diferència de les rates del grup 

glucosa, també presentaven una reducció del sistema PPARα i del catabolisme dels àcids 

grassos (Roglans et al., 2007). 

Els principals reguladors de la lipogènesi en resposta a les condicions nutricionals són 

SREBP1-c i ChREBP (Koo et al., 2001; Denechaud et al., 2008; Foufelle i Ferré, 2010). En 

el present estudi, la ingesta de fructosa no va modificar els nivells de la forma madura 

d’SREBP1-c, ni tampoc l’expressió del seu gen diana GK, en cap dels dos temps de 

tractament. En canvi, els nivells de proteïna ChREBP sí que van augmentar pel consum de 

fructosa. Tot i que aquest increment només va tenir lloc als 14 dies d’estudi, l’expressió d’L-

PK (gen diana de ChREBP) va resultar induïda des del setè dia de tractament. Aquestes 

dades suggereixen que la fructosa provoca una activació de ChREBP anterior a l’augment 

del seu contingut nuclear. Per tant, i corroborant els resultats obtinguts en treballs anteriors 

del nostre grup de recerca (Roglans et al., 2007; Vilà et al., 2011), sembla que la inducció de 

la lipogènesi és independent d’SREBP1-c, i es veu afavorida per l’activació de ChREBP en 

resposta al consum de fructosa. Cal dir que aquestes observacions contrasten amb les de 

Nagai et al. (2002), Koo et al. (2009) i Volynets et al. (2010), els quals van observar un 

augment de l’expressió d’SREBP-1c hepàtic davant l’administració d’una dieta rica en 

fructosa. Tanmateix, el percentatge de fructosa en la dieta dels animals dels estudis 

esmentats era molt més elevada que en el nostre model. Per tant, és possible que 

l’increment de l’expressió d’SREBP-1c en resposta a la ingesta de fructosa només tingui lloc 

quan aquest carbohidrat s’ingereix en quantitats elevades. 

Una altra dada a destacar referent a SREBP-1c en el present estudi és la seva manca 

d’activació davant d’una situació d’hiperinsulinèmia. Tenint en compte que la insulina 

promou la transcripció i la maduració d’SREBP-1c per a estimular la síntesi dels àcids 

grassos (Azzout-Marniche et al., 2000; Shimomura et al., 1999), es podria esperar un 

augment de la forma madura d’SREBP-1c en el fetge de les rates del grup fructosa als 14 

dies d’estudi. De fet, diversos estudis indiquen que la hiperinsulinèmia associada a la 

resistència a la insulina és la principal responsable de l’augment de la síntesi dels àcids 

grassos a nivell hepàtic i de la hipertrigliceridèmia associada a aquesta condició patològica a 

través de l’estimulació prolongada del factor de transcripció SREBP-1c (Shimomura et al., 

2000; Tobe et al., 2001). Així doncs, davant l’absència de canvis en els nivells de la forma 
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madura d’SREBP-1c i en l’expressió del seu gen diana GK, fins i tot en una situació 

d’hiperinsulinèmia, es pot descartar que l’activació d’SREBP-1c sigui la causa subjacent a la 

inducció de la lipogènesi i a l’augment de la concentració de triglicèrids en el nostre model.  

 

Amb referència al catabolisme lipídic, el consum de fructosa va reduir l’activitat de β-

oxidació dels àcids grassos hepàtica en un 45% als 14 dies d’estudi, tal com s’havia 

observat en treballs anteriors (Roglans et al., 2002; Roglans et al., 2007; Vilà et al., 2011). 

Sorprenentment, l’activitat de β-oxidació dels àcids grassos també va resultar reduïda en 

aquells animals que havien consumit fructosa durant 7 dies. La hipòtesi comuna a tots els 

estudis realitzats amb anterioritat és que l’aparició d’hipertrigliceridèmia i esteatosi hepàtica 

com a conseqüència del consum de fructosa líquida té lloc quan coexisteixen un increment 

de l’activitat lipogènica i una reducció del catabolisme dels àcids grassos. Tenint en compte 

que des del setè dia d’estudi la lipogènesi es troba activada i l’activitat de β-oxidació dels 

àcids grassos, inhibida, es podria esperar que els animals presentessin un augment del 

contingut dels triglicèrids a nivell plasmàtic i hepàtic des del dia 7 de tractament. Tanmateix, 

els resultats de l’anàlisi de l’expressió i activitat de PPARα mostren que la reducció de 

l’activitat de β-oxidació dels àcids grassos té lloc a través de mecanismes diferents en els 

dos temps avaluats, la qual cosa permet explicar també les diferències observades entre els 

7 i 14 dies en relació a la hipertrigliceridèmia i l’esteatosi hepàtica.  

Segons estudis anteriors, realitzats amb rates que van seguir una dieta suplementada 

amb fructosa al 10% (p/v) en l’aigua de beguda durant 14 dies (Roglans et al., 2002; 

Roglans et al., 2007), la reducció de l’activitat de β-oxidació dels àcids grassos hepàtica és 

deguda a una disminució de l’expressió d’ACO i L-CPT-I com a conseqüència d’una 

davallada en l’activitat de PPARα, regulador principal de l’expressió d’ambdós enzims 

(Reddy i Hashimoto, 2001). Ara bé, l’expressió de PPARα i ACO, així com l’activitat d’unió 

de PPARα a l’ADN es van trobar incrementades en les rates que havien consumit fructosa 

durant 7 dies, mentre que es van observar els efectes contraris quan l’administració de 

fructosa va tenir lloc durant 14 dies. A més, l’expressió gènica de l’enzim L-CPT-I no es va 

veure modificada als 7 dies de tractament, però sí als 14 dies, moment en què va disminuir 

en un 40%.  

Una possible explicació a aquests resultats seria que als 7 i 14 dies de tractament, 

l’augment dels nivells de proteïna ACC com a conseqüència de l’activació de la lipogènesi, 

probablement comporta un augment dels nivells de malonil-CoA. El malonil-CoA —producte 

de la reacció catalitzada per ACC— inhibeix de forma al·lostèrica l’enzim L-CPT-I 

(Saggerson, 2008), conduint a una reducció de l’activitat de β-oxidació dels àcids grassos. 

Malgrat tenir accés lliure a la fructosa, els animals no la consumeixen de forma contínua 

durant les 24 hores, de manera que es produirien pics irregulars de malonil-CoA que 
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donarien lloc a fluctuacions de l’activitat de β-oxidació dels àcids grassos. Als 7 dies d’estudi, 

les fluctuacions en l’activitat de β-oxidació dels àcids grassos, juntament amb l’activació del 

sistema PPARα, impedirien l’acumulació de triglicèrids necessària per a produir 

hipertrigliceridèmia i esteatosi hepàtica. Probablement, l’increment de l’expressió i activitat 

de PPARα com a conseqüència del consum de fructosa durant 7 dies constitueix un 

mecanisme compensatori durant les etapes inicials de consum de fructosa en un intent 

d’augmentar el catabolisme dels àcids grassos. És possible que en aquesta situació 

augmentin els nivells de lligands endògens de PPARα o que es produeixin canvis en 

l’expressió de les molècules coactivadores i corepressores d’aquest receptor nuclear, 

conduint a un augment de la transcripció dels seus gens diana i la seva pròpia (Pineda-Torra 

et al., 2002). 

En canvi, el consum de fructosa durant 14 dies provoca una forta davallada de 

l’expressió i activitat de PPARα, i conseqüentment, de l’expressió gènica d’ACO i L-CPT-I, 

fets que comporten una inhibició permanent de l’activitat de β-oxidació dels àcids grassos. 

En aquesta situació, les vies compensatòries quedarien desplaçades per la contundent 

disminució de l’expressió de PPARα i els seus gens diana, i es produeix un augment de la 

concentració de triglicèrids, tant a nivell plasmàtic com a nivell hepàtic. Així doncs, la 

reducció de l’expressió de PPARα i dels seus gens diana és fonamental per a l’aparició 

d’hipertrigliceridèmia i fetge gras en el nostre model animal.  

 

Atès que els cultius cel·lulars són eines molt útils per a l’estudi dels mecanismes 

moleculars responsables d’una determinada alteració, i amb la finalitat d’aprofundir en les 

causes de la repressió del sistema PPARα, es van utilitzar cultius de cèl·lules hepàtiques de 

rata (línia cel·lular FaO) i d’origen humà (línia cel·lular HepG2 i hepatòcits humans) tractades 

amb fructosa. 

Els resultats de la incubació de les cèl·lules FaO en presència de fructosa 25 mM durant 

24 hores mostren que en aquesta línia cel·lular es reprodueixen tant l’increment dels nivells 

de proteïna ChREBP i d’ARNm d’L-PK com la reducció de l’expressió de PPARα i els seus 

gens diana, efectes observats en el fetge de les rates alimentades amb fructosa líquida 

durant 14 dies. Cal destacar que el tractament de la línia cel·lular FaO amb mannitol o 

glucosa, també a la concentració 25 mM i durant 24 hores, no va produir els mateixos 

resultats, indicant que la reducció de l’expressió de PPARα i dels seus gens diana no ve 

produïda per una diferència d’osmolaritat, i que és un efecte específic de la fructosa.  

A més a més, la incubació de les cèl·lules FaO amb fructosa va atenuar la inducció de 

l’expressió d’ACO, CYP4A1 i L-CPT-I produïda per l’addició de Wy-14.643 al medi de cultiu, 

confirmant que la fructosa redueix l’expressió de PPARα i els seus gens diana, fins i tot en 
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condicions en què PPARα es troba activat, com és en presència d’un potent agonista com 

Wy-14.643.  

Tots aquests resultats indiquen que la línia cel·lular FaO tractada amb fructosa a una 

concentració de 25 mM i durant 24 hores constitueix un bon model per a l’estudi de les 

alteracions induïdes per la fructosa sobre el sistema PPARα hepàtic. 

D’altra banda, en el cas de les cèl·lules HepG2 només es va aconseguir amplificar el 

producte del gen L-CPT-I, però es van obtenir resultats similars als observats en les cèl·lules 

FaO en presència de Wy-14.643.  

Atès que les cèl·lules FaO i HepG2 són cèl·lules tumorals i, per tant, el seu 

comportament podria no ser el mateix que el d’hepatòcits d’un cultiu primari, es va 

considerar important verificar si aquests efectes es reproduïen en un cultiu primari 

d’hepatòcits humans. La incubació d’hepatòcits humans en presència de fructosa 25 mM 

durant 24 hores, també va causar un increment de l’expressió gènica d’L-PK i una reducció 

de l’expressió de PPARα i el seu gen diana, L-CPT-I. De forma similar al que succeïa en les 

línies cel·lulars utilitzades, la presència de fructosa en el medi va anul·lar la inducció de 

l’expressió d’L-CPT-I i de PPARα provocada pel tractament amb Wy-14.643. Aquestes 

dades mostren que la repressió de l’expressió de PPARα per la fructosa no només es 

produeix en el fetge de rata, i en línies immortals hepàtiques, sinó que també té lloc en 

hepatòcits d’origen humà. 

 

Estudis recents han descrit un important paper de SIRT1 en l’oxidació dels àcids grassos 

en el fetge per regulació de l’activitat de PPARα (Feige et al., 2008; Purushotham et al., 

2009). El fet que els nivells de proteïna SIRT1 juntament amb els de NAMPT es trobessin 

reduïts pel consum de fructosa únicament als 14 dies d’estudi apuntava a una reducció de 

l’activitat SIRT1 a nivell hepàtic com a responsable del descens en l’expressió i activitat de 

PPARα observat en aquest temps de tractament. No obstant, aquests efectes no es van 

reproduir per incubació de les cèl·lules FaO amb fructosa 25 mM durant 24 hores. A més, en 

aquesta línia cel·lular tampoc es van observar canvis en l’activitat HDAC de classe III 

(activitat desacetilasa de les sirtuïnes) per l’addició de fructosa en el medi de cultiu.  

Caton et al. (2011) van observar un increment de l’activitat HDAC quan es van tractar 

cèl·lules hepàtiques amb l’activador específic de SIRT1 SRT1720 a la dosi de 100 nM. 

Tanmateix, en el present treball no es van observar canvis de l’activitat HDAC en presència 

de SRT1720 100 nM. Això, juntament amb el fet que l’activitat HDAC no només la determina 

SIRT1, sinó que també hi participen altres sirtuïnes amb activitat desacetilasa (SIRT2, 

SIRT3, SIRT5, SIRT6), impedeix confirmar que l’activitat HDAC analitzada correspongui 

principalment a SIRT1. No obstant, l’absència de canvis de l’activitat HDAC de classe III i 

dels nivells de proteïna SIRT1 i NAMPT en les cèl·lules FaO tractades amb fructosa —on sí 
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té lloc una reducció de l’expressió de PPARα—, fan menys consistent la hipòtesi de que el 

descens dels nivells de SIRT1 tinguin un paper important en la reducció de l’activitat PPARα 

en el nostre model.  

 

Per altra banda, l’augment del contingut nuclear de ChREBP pel consum de fructosa als 

14 dies podria estar relacionat amb la disminució de l’oxidació dels lípids, ja que, malgrat ser 

típicament considerat com un factor de transcripció implicat en la lipogènesi, diversos 

estudis han relacionat ChREBP amb una reducció del catabolisme dels àcids grassos, a 

través de diferents mecanismes. Per exemple, recentment s’ha descrit que ChREBP és 

necessari per a la transcripció d’RGS16, proteïna implicada en la inhibició de l’oxidació 

hepàtica dels àcids grassos (Pashkov et al., 2011). Si bé l’expressió gènica d’RGS16 va 

resultar augmentada pel consum de fructosa, aquest no va ser un efecte exclusiu dels 14 

dies d’estudi. A més a més, curiosament l’increment dels nivells d’ARNm no es va traduir en 

un increment dels nivells de proteïna RGS16 en cap dels dos temps de tractament. Així, 

sembla que RGS16 no està involucrat en la reducció del catabolisme dels àcids grassos 

causada per la fructosa. 

Ravnskjaer et al. (2006) van observar que la glucosa reprimeix l’expressió de PPARα en 

cèl·lules β-pancreàtiques a través d’un mecanisme que implica l’activació de la fosfatasa 

PP2A. En presència de concentracions elevades de sucres com la glucosa i la fructosa, 

augmenten els nivells del metabòlit xilulosa-5-fosfat, que activa PP2A (Kabashima et al., 

2003). L’activació de PP2A comporta la defosforilació de ChREBP, permetent la seva 

migració al nucli, unió a l’ADN i l’activació de la transcripció dels seus gens diana 

(Kabashima et al., 2003; Postic et al., 2007).  

En el nostre model animal, la fructosa va provocar un augment dels nivells de la 

subunitat catalítica de PP2A i del contingut nuclear de ChREBP, així com una reducció de 

l’expressió de PPARα, només després de 14 dies des de l’inici del seu consum. A més a 

més, l’activitat PP2A en cèl·lules FaO va augmentar en presència de fructosa, i es va reduir 

notablement pel tractament amb àcid okadaic —conegut inhibidor de PP2A (Boudreau i 

Hoskin, 2005)—. En aquest sentit, els experiments realitzats amb cèl·lules FaO cultivades 

en presència d’àcid okadaic posen de manifest dues dades rellevants: en primer lloc, 

l’augment de l’activitat PP2A provocat per la fructosa no és responsable de la repressió de 

l’expressió de PPARα i els seus gens diana, ja que l’addició d’àcid okadaic al medi de cultiu, 

tot i inhibir l’activitat PP2A, no va anul·lar la reducció dels nivells d’ARNm de PPARα, ACO o 

CYP4A1 causada per la fructosa. Així, doncs, el mecanisme pel qual la glucosa redueix 

l’expressió de PPARα descrit per Ravnskjaer et al. (2006) no és el que opera en cèl·lules 

hepàtiques que es troben en presència d’altes concentracions de fructosa. En segon lloc, la 

inducció d’L-PK només és parcialment dependent de l’increment de l’activitat de PP2A, ja 
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que l’augment dels nivells d’ARNm d’L-PK causat per la incubació amb fructosa resulta 

atenuada, però no anul·lada, pel tractament amb àcid okadaic. És a dir, la fructosa continua 

augmentant l’expressió d’L-PK fins i tot quan l’activitat de PP2A es troba inhibida. Això 

suggereix l’existència d’un mecanisme addicional i independent de PP2A a través del qual la 

fructosa incrementa l’expressió d’L-PK. De fet, la fosfatasa PP2A regula l’activitat 

transcripcional de ChREBP a través de la seva defosforilació, però existeixen altres 

modificacions post-traduccionals de ChREBP com l’acetilació o l’acetilglucosaminació, que 

n’augmenten l’activitat transcripcional de forma paral·lela a la formació de xil·lulosa-5-fosfat 

(Bricambert et al., 2010; Guinez et al., 2011). En aquest sentit, com s’ha comentat 

anteriorment, el consum de fructosa durant 14 dies va provocar una reducció dels nivells de 

proteïna SIRT1, i al mateix temps de tractament, es va observar un increment de l’acetilació 

en posició lisina de ChREBP. Així, sembla probable que la fructosa, a través de canvis en 

l’activitat de proteïnes desacetilases o acetiltransferases, promogui l’increment en l’acetilació 

de ChREBP, fet que facilitaria la seva unió a l’ADN i la seva activitat transcripcional.  

 

Recentment, Boergesen et al. (2011) han descrit un mecanisme pel qual la glucosa 

reprimeix l’expressió de PPARα a través de ChREBP, el qual s’uneix a una regió de l’ADN 

propera al promotor de PPARα. Aquesta observació la van fer en cèl·lules β-pancreàtiques 

incubades en presència de glucosa 25 mM. Els mateixos autors no van observar la repressió 

de l’expressió de PPARα per incubació de cèl·lules FaO amb glucosa 25 mM durant 24 

hores, coincidint amb els nostres resultats. És evident que la glucosa no té els mateixos 

efectes en els diferents tipus cel·lulars estudiats, però aquest treball obre la possibilitat que 

la fructosa causi la repressió de PPARα hepàtic a través d’aquest mecanisme, ja que el 

tractament de la línia cel·lular FaO amb fructosa 25 mM durant 24 hores sí redueix 

l’expressió de PPARα, alhora que augmenta el contingut de ChREBP nuclear. 

Tenint en compte els resultats de Boergesen et al. (2011), la nostra hipòtesi actual és 

que l’increment de l’activitat de ChREBP en el nostre model és la causa de la reducció de 

l’expressió de PPARα. Per confirmar aquesta teoria, actualment s’estan posant a punt les 

condicions òptimes per al correcte silenciament de ChREBP en les cèl·lules FaO mitjançant 

l’ús de siRNA. Posteriorment, les cèl·lules transfectades amb siRNA contra ChREBP seran 

incubades en presència o absència de fructosa 25 mM durant 24 hores, per tal de 

determinar si en el nostre model, la repressió de PPARα causada per la fructosa requereix 

de l’activació de ChREBP. 

Cal dir que en estudis anteriors també s’havia observat un augment del contingut nuclear 

de ChREBP en les rates que havien seguit una dieta suplementada amb fructosa durant 14 

dies, tot i que només s’havia relacionat amb l’augment de la lipogènesi (Roglans et al., 2007; 

Vilà et al., 2008, Vilà et al., 2011). En el present treball proposem que ChREBP també és 
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responsable de la supressió del catabolisme lipídic. Els resultats dels estudis realitzats amb 

rates mascle indicaven que l’elevació del contingut de triglicèrids a nivell plasmàtic i hepàtic 

era conseqüència d’una reducció del catabolisme lipídic per un estat de resistència a la 

leptina en el fetge (Roglans et al., 2007; Vilà et al., 2008). En aquest aspecte, l’activació de 

ChREBP en el fetge de rates mascle tractades amb fructosa podria sumar-se als efectes de 

la resistència a la leptina sobre PPARα, contribuint a l’aparició d’hipertrigliceridèmia i 

esteatosi hepàtica en aquests animals. Una altra possibilitat seria que el consum de fructosa 

provoqués diferents modificacions post-traduccionals de ChREBP entre gèneres, 

condicionant l’activitat i la funció d’aquest factor de transcripció. D’aquesta manera, 

l’acetilació de ChREBP observada després del consum de fructosa durant 14 dies podria ser 

determinant per permetre una major capacitat d’unió a l’ADN i resultar en una inhibició del 

catabolisme lipídic en les rates femella. 

 

Per altra banda, cal dir que, a diferència de les rates mascle dels estudis previs (Roglans 

et al., 2007; Vilà et al., 2008), no s’han observat modificacions en la concentració de leptina 

plasmàtica en les rates femella de l’estudi de Vilà et al., 2011 i les del present treball. A més 

a més, les rates del grup fructosa de 14 dies del present treball tampoc tenien nivells elevats 

de proteïna SOCS-3 en el fetge, una de les causes de resistència a la leptina, sinó tot el 

contrari. Aquesta és una dada interessant, ja que obre la possibilitat de que als 14 dies la 

reducció dels nivells de SOCS-3 es produeixi en un intent d’incrementar la senyalització de 

la leptina en el fetge per activar el catabolisme lipídic. Tanmateix, caldria estudiar amb més 

deteniment la via de senyalització de la leptina per confirmar aquesta teoria. 

 

Efectes de la fructosa sobre el metabolisme de la glucosa  

El segon objectiu de la present tesi doctoral ha estat determinar en quin moment 

apareixen les alteracions del metabolisme de la glucosa (hiperglucèmia, hiperinsulinèmia, 

intolerància a la glucosa) com a conseqüència de la ingesta de fructosa líquida en rates 

femella i quines són les causes subjacents a aquestes manifestacions. 

Els resultats mostrats en l’apartat anterior posen de manifest que, per produir un 

augment dels nivells de glucosa i insulina plasmàtiques, una reducció de l’índex de 

sensibilitat a la insulina i intolerància a la glucosa, la ingesta de fructosa líquida s’ha de 

prolongar fins a 2 setmanes, ja que als 7 dies no es va observar cap d’aquests efectes. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, la fructosa es metabolitza principalment en el fetge 

(Havel et al., 2005; Schaefer et al., 2009), el qual és un òrgan sensible a la insulina que juga 

un paper clau en el metabolisme de la glucosa. Les alteracions en la senyalització de la 

insulina i el desenvolupament de resistència a la insulina a nivell hepàtic poden tenir 

conseqüències greus sobre el metabolisme i l’homeòstasi energètica. De fet, s’ha suggerit 
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que la resistència a la insulina en el fetge és en gran part responsable del desenvolupament 

d’hiperglucèmia en dejú (Biddinger i Kahn, 2006; Meshkani i Adeli, 2009). En aquest sentit, 

les rates que havien consumit fructosa durant 14 dies presentaven indicis de resistència a la 

insulina a nivell hepàtic, ja que, tot i que les concentracions d’insulina plasmàtica eren 

superiors respecte dels seus corresponents controls, la via PI3K/AKT no es trobava activada 

en el fetge d’aquests animals (la fosforilació d’AKT i GSK-3β no va resultar incrementada). 

En aquest sentit, Valverde et al. (2003) van observar una disminució de la fosforilació de les 

proteïnes implicades en la via PI3K/AKT en hepatòcits deficients en IRS-2. Així doncs, la 

manca d’activació de la via PI3K/AKT observada als 14 dies de tractament probablement és 

conseqüència del menor contingut de proteïna IRS-2 hepàtica. No obstant, aquesta 

resistència a l’acció de la insulina en el fetge no es troba en un estat suficientment avançat 

com per reduir la fosforilació d’AKT i FoxO1, de manera que l’expressió dels principals 

enzims que controlen la gluconeogènesi (PEPCK, G6Pc) no es va veure incrementada.  

 

Els resultats dels arrays de PCR a temps real corroboren el dèficit de senyalització de la 

insulina en el fetge de les rates del grup fructosa als 14 dies d’estudi, ja que mostren una 

reducció de l’expressió gènica de diversos substrats i transductors de la senyalització de la 

insulina i del factor de creixement insulínic, com ara Cap1, Gab1, Irs1, Irs2 o Sos1, 

exclusivament a aquest temps de tractament. 

S’ha proposat que IRS-1 és el principal mediador de la senyalització de la insulina en 

múscul esquelètic, teixit adipós i cèl·lules β-pancreàtiques, mentre que IRS-2 és un 

important mediador de la transducció del senyal de la insulina en el fetge (Meshkani i Adeli, 

2009). No obstant, hi ha autors que defensen que IRS-1 també té un important paper en el 

control del metabolisme de la glucosa a nivell hepàtic (Dong et al., 2006). Ara bé, mentre 

que la reducció de l’expressió gènica d’IRS-2 observada en els arrays anava acompanyada 

d’una disminució del seu contingut proteic, els nivells de proteïna IRS-1 no van resultar 

modificats. Per tant, es pot descartar que en el nostre model, el dèficit de senyalització de la 

insulina en el fetge tingui origen en un menor contingut d’IRS-1. 

Amb referència a IRS-2, s’ha descrit que mTOR augmenta la fosforilació en posició 

serina i la degradació de les proteïnes IRS (Zick, 2005; Guo et al., 2006; Howell i Manning, 

2011). Així, en un principi es va atribuir el descens del contingut proteic d’IRS-2 a una major 

degradació de la proteïna com a conseqüència d’un augment de l’activació d’mTOR, 

ambdós efectes observats en els animals del grup fructosa exclusivament als 14 dies 

d’estudi. No obstant, la realització dels arrays va mostrar una disminució dels nivells 

d’ARNm d’IRS-2, fet que obre la possibilitat que la menor quantitat d’IRS-2 vingui 

determinada per un descens de la seva transcripció. En aquest sentit, l’estudi d’Ide et al. 

(2004) va mostrar que FoxO1 promou la transcripció d’IRS-2 en cèl·lules hepàtiques. Per 
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tant, la reducció del contingut d’IRS-2 podria relacionar-se amb una menor activació de 

FoxO1 en aquestes condicions, o bé ser el resultat de la menor activitat de FoxO1 juntament 

amb una major fosforilació d’mTOR. 

 

Amb referència a FoxO1, els resultats obtinguts mostren un augment de la ràtio FoxO1 

fosforilat/FoxO1 total en el fetge de les rates del grup fructosa a 14 dies. La reducció dels 

nivells de FoxO1 total, juntament amb una tendència a l’alça de la seva fosforilació semblen 

fonamentals per que hi hagi una menor quantitat de FoxO1 actiu, la qual cosa podria 

explicar la reducció en l’expressió d’IRS-2. Per altra banda, atesa la seva funció en la 

regulació de la transcripció dels principals enzims gluconeogènics, la menor activació de 

FoxO1 també explicaria el fet que no es trobi incrementada l’expressió de PEPCK i G6Pc. 

Una qüestió a plantejar-se és per què FoxO1 tendeix a estar més fosforilat quan AKT no 

es troba més activa. En aquest sentit, és possible que la fosforilació de FoxO1 vingui 

determinada per una altra proteïna, com per exemple p38-MAPK, que es troba activada pel 

consum de fructosa durant 14 dies. De fet, s’ha descrit que p38-MAPK pot fosforilar FoxO1 

(Zhao et al., 2011), si bé no hi ha estudis que mostrin que aquesta modificació tingui lloc en 

el residu Ser256 (determinat en el present treball).  

En relació a la disminució del contingut de FoxO1 total, Zhou et al. (2011) recentment 

han descrit un mecanisme pel qual XBP1s —factor de transcripció clau en la UPR— juga un 

important paper en el manteniment de l’homeòstasi de la glucosa, mitjançant la seva 

interacció directa amb FoxO1, i anul·lació de la seva activitat.  

En les mostres hepàtiques dels animals que havien consumit fructosa durant 14 dies es 

va observar un marcat increment del processament de l’ARNm d’XBP1, i un increment del 

contingut nuclear d’XBP1s, molt més pronunciat que el que té lloc als 7 dies d’estudi. 

L’augment del contingut d’XBP1s als 14 dies de tractament pot relacionar-se amb l’activació 

conjunta d’mTOR i p38-MAPK, ja que ambdues cinases promouen l’augment del contingut 

nuclear de la proteïna XBP1s en el fetge, a través de mecanismes diferents (Pfaffenbach et 

al., 2010; Lee et al., 2011). A més, s’ha descrit que l’activitat p38-MAPK és necessària per a 

l’activació d’mTOR (Li et al., 2003; Hernández et al., 2011). Per tant, l’augment de la 

fosforilació de p38-MAPK en les rates del grup fructosa a 14 dies podria ser el causant de 

l’increment de la fosforilació d’mTOR.  

 

Per altra banda, s’ha descrit que el consum de fructosa pot augmentar la permeabilitat 

intestinal i alterar la flora microbiana de l’intestí prim, de manera que les dietes riques en 

fructosa poden incrementar les concentracions d’endotoxines en plasma. La presència 

d’endotoxines en la sang portal augmenta l’exposició del fetge a estímuls inflamatoris i altres 

danys (Lim et al., 2010; Tappy i Lê, 2010). Així, Spruss et al. (2009) van observar que els 
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ratolins alimentats amb una dieta rica en fructosa (30% p/v) durant 8 setmanes presentaven 

nivells elevats de lipopolisacàrid (LPS) en la sang portal. Per altra banda, Jiang et al. (2002) 

van observar un augment de la fosforilació de p38-MAPK en cèl·lules de Kupffer tractades 

amb LPS. D’aquesta manera, existeix la possibilitat de que el consum de fructosa durant 2 

setmanes produeixi una alteració de la permeabilitat intestinal i un increment de la 

concentració d’endotoxines en la sang portal, que condueixin a l’augment de la fosforilació 

de p38-MAPK observat en el fetge de les rates del grup fructosa a 14 dies. 

 

Resumint, els resultats que corresponen al segon objectiu de la present tesi doctoral 

mostren que la suplementació de la dieta amb un 10% (p/v) de fructosa en l’aigua de beguda 

durant 14 dies provoca una alteració de la senyalització de la insulina a nivell hepàtic, però 

no prou intensa com per justificar la hiperglucèmia i la intolerància a la glucosa que 

presenten aquests animals. La via p38-MAPK/mTOR/XBP1s/FoxO1 podria constituir un 

mecanisme compensatori per evitar l’increment de la producció de glucosa en el fetge (figura 

V-1). Així doncs, sembla que l’origen de la intolerància a la glucosa té lloc a nivell 

extrahepàtic. En aquest sentit, resultats preliminars indiquen un increment de l’expressió 

gènica de GLUT5 i una lleugera reducció de l’expressió d’IRS-1 en mostres de múscul 

esquelètic de rates femella tractades amb fructosa durant 14 dies. Aquestes observacions 

suggereixen una major captació de fructosa, i una possible alteració de la cascada de 

senyalització de la insulina en aquest teixit, la qual cosa podria acabar afectant a la captació 

de glucosa i a la síntesi de glucogen en el múscul esquelètic i justificar l’aparició 

d’hiperglucèmia, hiperinsulinèmia i intolerància a la glucosa en aquests animals. 

Amb tot, i en vista dels resultats sobre la via de senyalització de la insulina, és bastant 

probable que la prolongació en el temps de l’administració de fructosa agreugi la resistència 

a la insulina en el fetge i condueixi a l’activació de la gluconeogènesi i la supressió de la 

síntesi de glucogen hepàtiques (a través d’una reducció de la fosforilació de FoxO1 i GSK3β, 

respectivament), empitjorant el metabolisme de la glucosa en aquests animals.  

Actualment, en el nostre grup de recerca s’està duent a terme un nou estudi amb el qual 

es pretén determinar els efectes de la suplementació de la dieta amb un 10% (p/v) de 

fructosa en l’aigua de beguda en rates Sprague-Dawley femella durant 2, 4 i 8 setmanes. 

Aquest nou tractament permetrà determinar l’evolució dels diferents marcadors de 

resistència a la insulina a nivell plasmàtic, hepàtic i muscular, i per tant, aportar més 

coneixement sobre l’establiment i la progressió de la intolerància a la glucosa per la ingesta 

de fructosa líquida. Així mateix, s’estan recollint mostres de sang portal amb l’objectiu de 

determinar els nivells d’endotoxines que arriben al fetge, les quals, a banda d’estar 

relacionades amb l’activació de p38-MAPK, també s’han associat a l’aparició d’obesitat i 

resistència a la insulina (Cani et al., 2007; Cani et al., 2008). 
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Figura V-1. Via p38-MAPK/mTOR/XBP1s/FoxO1 hepàtica com a resposta protectora davant 

l’administració de fructosa durant 14 dies en rates femella. 
 

Atesa la importància de l’acumulació ectòpica de lípids i la subsegüent lipotoxicitat per al 

desenvolupament de la resistència a la insulina (Erion i Shulman, 2010; Boden, 2011; 

Samuel i Shulman, 2012), podria esperar-se que en les rates femella inicialment es produís 

un augment dels nivells de lípids hepàtics que conduís a l’alteració de la via de senyalització 

de la insulina, com s’ha descrit en altres treballs (Kim et al., 2000; Neschen et al., 2005; 

Chooi et al., 2007; Fabbrini et al., 2009). Tanmateix, en el present estudi, la 

hipertrigliceridèmia i l’esteatosi hepàtica no precedeixen l’aparició d’hiperglucèmia, 

hiperinsulinèmia i intolerància a la glucosa, sinó que totes aquestes manifestacions només 

han estat observades en els animals que havien consumit fructosa durant 14 dies. A més, el 

grau d’activació de molècules mediadores de l’aparició de resistència a la insulina com a 

conseqüència d’una acumulació de lípids, com ara PKCε i JNK, no es va trobar modificada a 

aquest temps de tractament. D’aquesta manera, malgrat coincidir en el temps, sembla que la 

intolerància a la glucosa i l’augment de la concentració de triglicèrids plasmàtics i hepàtics, 

són fenòmens produïts per mecanismes moleculars diferents. 

Amb referència a l’acumulació ectòpica de lípids, també seria interessant conèixer si el 

consum de fructosa provoca un augment del contingut de triglicèrids a nivell muscular, 

alhora que es determina el paper del múscul esquelètic en el desenvolupament 

d’intolerància a la glucosa en rates femella del present treball.  
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En resum, els resultats de la present tesi doctoral permeten un coneixement més ampli 

de les vies per les quals la fructosa provoca les diferents alteracions metabòliques en rates 

femella Sprague-Dawley. La repressió del sistema PPARα resulta imprescindible per a 

l’aparició d’hipertrigliceridèmia i esteatosi hepàtica en aquests animals, per la qual cosa és 

interessant conèixer-ne el mecanisme molecular responsable. Els cultius dels diferents tipus 

d’hepatòcits en presència de fructosa i altres compostos activadors i inhibidors de 

determinades proteïnes han permès aprofundir en aquest aspecte, alhora que han mostrat 

que la reducció de l’expressió de PPARα per la fructosa també té lloc en hepatòcits d’origen 

humà. Per altra banda, la reducció dels nivells d’IRS-2 en el fetge, malgrat ser importants 

per provocar un dèficit de senyalització de la via PI3K/AKT, no condueixen a un estat clàssic 

de resistència hepàtica a la insulina, ja que l’activitat gluconeogènica no es troba 

incrementada. Aquestes observacions suggereixen, en primer lloc, que la intolerància a la 

glucosa té un origen extrahepàtic, i en segon lloc, l’existència d’un mecanisme compensatori 

per evitar precisament que el fetge augmenti la producció hepàtica de glucosa. Proposem 

que l’eix p38-MAPK/mTOR/XBP1s/FoxO1 pot ser la via per la qual tingui lloc aquesta 

resposta protectora. 

D’altra banda, les dades obtingudes indiquen que les alteracions descrites no són 

conseqüència d’una resposta precoç al consum de fructosa de les rates femella respecte als 

mascles, sinó que els mecanismes implicats en resposta a la ingesta de fructosa difereixen 

entre ambdós gèneres. 

 

Altres consideracions 

Les alteracions metabòliques observades en les rates del present estudi després del 

consum de fructosa al 10% (p/v) en l’aigua de beguda durant 14 dies estan d’acord amb els 

trastorns produïts per la ingesta d’aquest carbohidrat en humans: manca de compensació 

energètica i increment de la ingesta calòrica total, augment de la concentració dels 

triglicèrids plasmàtics, fetge gras, augment de la lipogènesi hepàtica, hiperglucèmia en dejú, 

resistència a la insulina (Vartanian et al., 2007; Lê et al., 2006; Stanhope et al., 2009; Tappy 

i Lê, 2010; Ouyang et al., 2008; Lê et al., 2009; Faeh et al., 2005; Dirlewanger et al., 2000). 

Amb vista a extrapolar els nostres resultats a la població humana, aquest fet confirma que 

estem treballant en un bon model, però també cal tenir en consideració altres aspectes: 

• La ingesta que fan els animals en el nostre estudi és similar al consum de fructosa 

que es troba en el quartil superior de la població humana. A més, la durada del 

tractament (14 dies) és curta en relació als consumidors crònics de fructosa, que 

poden portar anys consumint quantitats elevades d’aquest carbohidrat. 
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• En condicions normals, s’ha descrit que els nivells de PPARα són inferiors en el fetge 

dels humans respecte als dels rosegadors (Palmer et al., 1998).  

• S’ha descrit que la fructosa estimula la producció d’àcid úric, el qual s’ha relacionat 

amb l’aparició d’hipertrigliceridèmia, hiperinsulinèmia, resistència a la insulina i 

hipertensió, entre d’altres alteracions. No obstant, els rosegadors tenen nivells d’àcid 

úric més baixos que els humans degut a la presència de l’enzim uricasa, que 

degrada l’àcid úric a al·lantoïna. Per tant, a diferència dels humans, els rosegadors 

són relativament resistents als efectes derivats de la hiperuricèmia associada al 

consum de fructosa (Johnson et al., 2007; Johnson, Pérez-Pozo et al., 2009). 

Així doncs, l’exposició més llarga de l’organisme a la fructosa en els grans consumidors 

d’aquest carbohidrat, la menor quantitat de PPARα en el fetge, i la major sensibilitat als 

efectes de l’àcid úric dels humans respecte als rosegadors, podrien contribuir a l’aparició 

d’alteracions metabòliques addicionals o més greus. 

 

Finalment, les dades del present estudi, juntament amb els diferents treballs citats que 

descriuen els efectes negatius del consum de fructosa, evidencien la necessitat de reduir la 

seva ingesta. A més de disminuir el consum d’aliments que en contenen, és especialment 

rellevant reduir la ingesta de begudes ensucrades ja que, com s’ha dit abans, a més de ser 

una font important de fructosa en la dieta, el fet d’ingerir aquest carbohidrat en forma líquida 

afavoreix la manca de compensació energètica i un consum energètic excessiu.  
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 Els resultats exposats en la present tesi doctoral han permet extreure les següents 

conclusions: 

 

1. La suplementació de la dieta amb un 10% (p/v) en l’aigua de beguda a rates 

Sprague-Dawley femella provoca l’aparició d’hipertrigliceridèmia i esteatosi hepàtica 

només passats 14 dies. 

2. El consum de fructosa indueix l’expressió dels enzims lipogènics i redueix 

l’activitat de β-oxidació dels àcids grassos en el fetge des de la primera setmana de 

tractament. La disminució del catabolisme lipídic té lloc per un mecanisme diferent als 

7 i 14 dies d’estudi.  

3. Als 14 dies, la repressió de l’expressió de PPARα i els seus gens diana té un 

paper fonamental en la reducció del catabolisme lipídic i l’augment de les 

concentracions de triglicèrids plasmàtics i hepàtics. 

4. La disminució dels nivells de proteïna SIRT1 no sembla ser determinant en la 

repressió del sistema PPARα. 

5. ChREBP pot estar implicat en la reducció del sistema PPARα, però a través de 

mecanismes independents a l’activació de PP2A i a la transcripció d’RGS16. 

6. La suplementació de la dieta amb un 10% (p/v) en l’aigua de beguda de rates 

Sprague-Dawley femella provoca l’aparició d’hiperglucèmia, hiperinsulinèmia i 

intolerància a la glucosa només després de 2 setmanes de tractament. 

7. Només als 14 dies d’estudi, la ingesta de fructosa líquida produeix una alteració 

de l’expressió de molècules necessàries per a la correcta senyalització de la insulina 

en el fetge, amb una marcada reducció dels nivells de proteïna IRS-2.  

8. L’alteració de la via de senyalització de la insulina en el fetge com a conseqüència 

del consum de fructosa durant 2 setmanes no és suficientment important com per 

induir la transcripció dels enzims gluconeogènics i justificar la intolerància a la glucosa 

que presenten aquests animals. La via p38-MAPK/mTOR/XBP1s/FoxO1 podria 

constituir un mecanisme compensatori per evitar l’increment de la producció hepàtica 

de glucosa. 

9. La intolerància a la glucosa i l’augment de la concentració de triglicèrids 

plasmàtics i hepàtics, malgrat coincidir en el temps, són fenòmens produïts per 

mecanismes moleculars diferents. 
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Resumen

Introducción: La suplementación de la dieta con un 10% (p/v) de fructosa en el agua de bebida

durante 14 días en ratas produce hipertrigliceridemia y esteatosis hepática como consecuencia

de una reducción en la expresión y en la actividad transcripcional de PPARa en el hígado. En

el presente trabajo hemos estudiado en un modelo in vitro, la línea celular FaO, el posible

mecanismo por el cual la fructosa reduce la expresión de PPARa.

Material y métodos: Las células FaO se incubaron en ausencia o presencia de fructosa 25 mM. Se

obtuvieron extractos totales y nucleares para la determinación de los niveles relativos de ARNm

por RTPCR, y de proteínas por Western Blot, de aquellas enzimas y factores de transcripción

implicados en las alteraciones producidas por la fructosa. Asimismo, se valoró la actividad PP2A.

Resultados: La incubación con fructosa redujo la expresión de PPARa y sus genes diana ACO y

CYP4A1, e incrementó los niveles de proteína ChREBP y ARNm de su gen diana LPK. El inhibidor

de PP2A ácido okadaico anuló el incremento de la actividad PP2A mediado por la fructosa y evitó

parcialmente la inducción de LPK, pero no modificó la reducción de la expresión de PPARa, ni

tampoco la de ACO y CYP4A1.

Conclusiones: El aumento de los niveles de proteína ChREBP y de ARNm de LPK, así como la

represión de PPARa mediados por la fructosa, se reproducen en la línea celular FaO tratada con

fructosa 25 mM. Los experimentos realizados en presencia de ácido okadaico sugieren que la

activación de PP2A por metabolitos de la fructosa no juega un papel relevante en la reducción

de la expresión de PPARa producida por la fructosa.
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Role of PP2A in fructose mediated expression of PPARa on rat hepatoma FaO cells

Abstract

Introduction: The addition of fructose in drinking water (10% w/v) for two weeks to rats induces

hypertriglyceridemia and fatty liver by reducing the expression and transcriptional activity of

PPARa in liver. Using an in vitro model, hepatoma FaO cells, we have studied the possible

mechanism underlying the fructosemediated reduction of PPARa expression.

Material and methods: FaO cells were incubated with or without 25 mM fructose. Total and

nuclear extracts were obtained and used to assess the relative levels of specific mRNAs by

RTPCR, and proteins by Western Blot, of those enzymes and transcription factors involved in

fructoseinduced alterations. PP2A activity was also determined.

Results: Fructose treatment reduced PPARa mRNA levels. Consequently, the expression of ACO

and CYP4A1, two PPARa target genes, also decreased. Incubation of FaO cells with fructose

increased both protein levels of ChREBP and mRNA levels of LPK. Okadaic acid, a PP2A inhibitor,

blunted the fructoseinduced increase in PP2A activity, and partially prevented the fructose

mediated induction of LPK expression, but it did not modify the effect of fructose on PPARa

and its target genes.

Conclusions: Both the increase in ChREBP and LPK expression, and the decrease in PPARa mRNA

levels were reproduced in FaO cells incubated with 25 mM fructose. Experiments performed in

the presence of okadaic acid suggest that activation of PP2A by intermediary metabolites of

fructose is not involved in fructosemediated decrease of PPARa expression.

© 2012 Elsevier España, S.L. and SEA. All rights reserved.

Introducción

En las últimas décadas, la prevalencia de obesidad y
síndrome metabólico ha alcanzado proporciones práctica
mente epidémicas en los países occidentales1. Este hecho
se ha relacionado, entre otros, con factores ambientales
como la reducción de la actividad física o el cambio en los
hábitos dietéticos de la población2. Además del aumento
de la ingesta calórica total, se ha observado un cambio en
el tipo de nutrientes que constituyen la dieta, cobrando
especial importancia el aumento del consumo de fructosa
que ha tenido lugar en los últimos 30 años, principalmente
como edulcorante de bebidas refrescantes3,4. En este sen
tido, varios estudios relacionan el consumo de fructosa con
la aparición de obesidad5 y alteraciones metabólicas como
la hipertrigliceridemia6,7.

En trabajos previos observamos que la suplementación de
la dieta con un 10% de fructosa (p/v) en el agua de bebida
durante 14 días produce hipertrigliceridemia y esteatosis
hepática en ratas Sprague Dawley macho8,9. Para ello, es
necesaria la conjunción de dos factores: en primer lugar,
la activación de la síntesis de los ácidos grasos por un
aumento de la expresión y actividad del factor de trans
cripción ChREBP (carbohydrate response elementbinding

protein), mediado a su vez por un aumento de la expresión
de la proteína fosfatasa 2 A (PP2A), y en segundo lugar, la
reducción de la expresión y de la actividad transcripcional
de PPARa (peroxisome proliferatoractivated receptor ˛),
que conduce a la disminución del catabolismo de los ácidos
grasos.

En el presente estudio se ha utilizado una línea celular de
hepatoma de rata, las células FaO, con el fin de profundizar
en los mecanismos moleculares responsables de la reduc
ción de la expresión de PPARa mediada por la fructosa. Los
resultados muestran que este efecto es independiente de la
activación de la fosfatasa PP2A.

Material y métodos

Cultivo celular

Se utilizó la línea celular de hepatoma de rata FaO, adqui
rida en la European Collection of Cell Cultures (ECACC). Las
células se cultivaron en medio DMEM low glucose (Gibco,
Invitrogen) suplementado con 10% de FBS Gold (PAA) y
antibiótico (100 U/ml de penicilina y 100 mg/ml de estrep
tomicina, Gibco, Invitrogen). Para el tratamiento de las
células, la proporción de suero se redujo al 1% y las células se
incubaron en ausencia (medio control) o presencia de fruc
tosa (Sigma) a una concentración 25 mM (medio fructosa)
durante 24 h.

El inhibidor ácido okadaico (Sigma) fue utilizado a una
concentración 20 nM, realizando un pretratamiento de
30 min previo a la adición de fructosa en el medio.

Análisis de ARNm

Para el aislamiento del ARN total de las células se utilizó el
reactivo de Trizol (Invitrogen) siguiendo las instrucciones del
fabricante. La cuantificación del ARN se realizó mediante la
lectura de absorbancia a 260 nm en un espectrofotómetro
(PerkinElmer, Lambda 45). Se verificó la integridad del ARN
sometiéndolo a una electroforesis en condiciones desnatu
ralizantes en un gel de agarosa al 1% con bromuro de etidio
para la visualización de las bandas de ARN ribosomal 18S y
28S.

Los niveles relativos de ARNm fueron determinados
mediante la reacción de la transcriptasa inversa acoplada
a la reacción en cadena de la polimerasa (RTPCR). Se sin
tetizó ADN complementario (ADNc) a partir de 0.5 mg de
ARN total utilizando 125 ng de oligonucleótidos inespecífi
cos (random hexamers, Roche Diagnostics), 500 mM de cada
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dNTP (Sigma), 200 U de la enzima transcriptasa inversa (M
MVLRT) y 20 U de RNasa Out (Invitrogen), en un tampón que
contenía 50 mM TrisHCl (pH 8,3), 75 mM KCl, 3 mM MgCl2,
10 mM DTT, todo ello en un volumen final de 20 ml. La reac
ción de la transcriptasa inversa se realizó sometiendo las
muestras a las siguientes etapas: 5 min a 65 ◦C, 5 min a 4 ◦C,
2 min a 37 ◦C, 10 min a 25 ◦C, 50 min a 37 ◦C y 15 min a 70 ◦C.

La reacción de PCR se llevó a cabo usando 5 ml del pro
ducto de la reacción de RT, 0,5 mg de cada oligonucleótido
específico (sentido y antisentido), 200 mM de cada dNTP,
1 U de Taq ADN polimerasa (Invitrogen) y 0,25 mCi de a
[32P]dATP (PerkinElmer) en tampón TrisHCl 20 mM pH 8,5 y
2,5 mM MgCl2, en un volumen final de reacción de 50 ml. Para
evitar hibridaciones inespecíficas, el ADNc y la enzima fue
ron separados de los oligonucleótidos específicos y los dNTP
mediante una capa de parafina que funde cuando la reac
ción alcanza los 5560 ◦C, permitiendo entonces que todos
los reactivos entren en contacto.

La reacción de PCR se realizó en un Termociclador MJ
Research (Ecogen) y consta de las siguientes fases: 1) desna
turalización de los oligonucleótidos y ADNc a 94 ◦C durante
1 min; 2) n ciclos de amplificación. Cada ciclo consiste en
una desnaturalización a 92 ◦C, 1 min, seguida de una hibri
dación con los oligonucleótidos específicos, a 60 ◦C 1 min y
15 s y una etapa de síntesis a 72 ◦C 1 min 50 s, 3) etapa de sín
tesis final, a 72 ◦C 5 min. Se diseñaron estudios previos con
el fin de establecer las condiciones óptimas de amplificación
de los diferentes genes a estudiar, determinando el número
de ciclos y la cantidad de ARN necesaria para que la rela
ción ARN/producto final fuera lineal y trabajáramos siempre
por debajo de las condiciones de saturación. Para normali
zar los resultados se usó el gen control APRT. El número de
ciclos de amplificación utilizados en cada caso, así como
las secuencias de los oligonucleótidos específicos para cada
gen y el tamaño del producto de PCR, se describen en la
tabla 1. Cinco microlitros de la reacción de PCR se some
tieron a electroforesis en gel de poliacrilamida al 5%, los
productos de amplificación fueron escaneados (Personal
Molecular Imager, Bio Rad) y se cuantificaron las bandas
radiactivas con el software Quantity One (BioRad). Todos los
resultados se expresan como los valores de ARNm de cada
uno de los genes estudiados normalizados por los valores de
ARNm del gen control, APRT.

Ensayo de Western Blot

Los extractos nucleares de células FaO se prepararon
siguiendo el protocolo descrito por Andrews y Faller10, y la
concentración proteica se determinó siguiendo el método
de Bradford11.

Así, 30 mg de extractos nucleares se sometieron a
electroforesis en geles de poliacrilamidaSDS al 10%. Pos
teriormente, las proteínas se transfirieron a membranas
Immobilon polyvinylidene diflouride (PVDF) (Millipore) y se
bloquearon durante 1 h a temperatura ambiente en solu
ción de TBS0,1% Tween20 con un 5% de leche en polvo
desnatada. Posteriormente, las membranas se incubaron
con anticuerpo primario antiChREBP (Santa Cruz Biotechno
logy) a una dilución 1:500 en la misma solución de bloqueo
durante unas 16 h a 4 ◦C. Después de 4 lavados de 5 min
cada uno, la membrana se puso a contactar con anticuerpo
secundario antigoat (Santa Cruz Biotechnology) a una
dilución 1:3.000 durante 1 h a temperatura ambiente. La
detección se realizó utilizando el reactivo ECL chemilumi
nescence kit HRP (Amersham Biosciences) y las bandas de
proteína fueron cuantificadas mediante el programa Quan
tity One (Bio Rad). Para el control de carga las membranas
se incubaron con bactina (SigmaAldrich). El tamaño de
las proteínas se comprobó utilizando marcadores de peso
molecular (Invitrogen).

Actividad PP2A

Para la realización del ensayo de actividad PP2A se aisló
dicha proteína mediante la técnica de inmunoprecipitación,
y posteriormente se evaluó su actividad fosfatasa mediante
el kit colorimétrico Sensolyte pNPP Protein Phosphatase
Assay Kit (Anaspec).

Los extractos celulares se obtuvieron según las recomen
daciones del fabricante del kit, y la concentración proteica
se analizó por el método de Bradford11. Para la inmunopreci
pitación, se partió de 100 mg de proteína y se añadieron 4 mg
de anticuerpo antiPP2A (Millipore). La mezcla se llevó a un
volumen final de 500 ml con tampón TBS que contenía un 2%
(p/v) de BSA, y se dejó en rotación durante 2 h a 4 ◦C. Pasado
este tiempo, se añadieron 50 ml de proteína A/G agarosa
(Santa Cruz) y la nueva mezcla se incubó durante unas 16 h
a 4 ◦C, en rotación constante. Posteriormente se realizaron
3 lavados del complejo proteína PP2Aanticuerpoproteína
A/G agarosa con 700 ml de tampón TBS, centrifugando a
1.000 g durante 5 min y a 4 ◦C para descartar el sobrena
dante. Tras el último lavado se añadieron 60 ml de Assay
Buffer y 60 ml de la mezcla de reacción pNPP (preparados
según instrucciones del fabricante) a dicho complejo, incu
bando las muestras durante 45 min a temperatura ambiente
y en rotación constante para permitir la defosforilación del
sustrato pNPP. Por último, se realizó una centrifugación de
la mezcla de reacción a 1.000 g durante 5 min y a tempera
tura ambiente, y 80 ml de los sobrenadantes se transfirieron

Tabla 1 Oligonucleótidos específicos utilizados para la reacción de PCR

Genes Acceso

GenBank

Secuencias sentido y antisentido Producto

PCR (bp)

Ciclos

amplificación

ACO NM017340 5’ACTATATTTGGCCAATTTTGTG3’ 5’TGTGGCAGTGGTTTCCAAGCC3’ 195 24

APRT L04970 5’AGCTTCCCGGACTTCCCCATC3’ 5’GACCACTTTCTGCCCCGGTTC3’ 329 2124

CYP4A1 NM175837 5’CTGGCTTCCTCCAAGTGGCCT3’ 5’TTGCTTCCCCAGAACCATCGA3’ 509 25

LPK M11709 5’TATGGCGGACACCTTCCTGGA3’ 5’GCTGAGTGGGGAGGTTGCAAA3’ 250 21

PPARa M88592 5’GGCTCGGAGGGCTCTGTCATC3’ 5’ACATGCACTGGCAGCAGTGGA3’ 654 25
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a una placa de 96 pocillos. El grado de defosforilación del
sustrato en las distintas muestras se determinó por lectura
de su absorbancia a 405 nm en un espectrofotómetro de
microplaca (Benchmark Plus, Bio Rad).

Estadística

Los resultados se expresan como la media ± desviación
estándar. Las diferencias significativas se establecieron
mediante la prueba de Student’s o bien mediante una ANOVA
con contraste a posteriori con la prueba de comparación
múltiple de Tukey. El nivel de significación estadística se
estableció en p ≤ 0,05.

Resultados

La fructosa reduce la expresión de PPARa y de sus
genes diana en la línea celular FaO

La incubación de las células FaO con fructosa a una con
centración 25 mM durante 24 h redujo un 50% los niveles de
ARNm correspondientes a PPARa (fig. 1A). Del mismo modo,
la expresión de las enzimas ACO (AcilCoA oxidasa) y CYP4A1
(citocromo P450 4A1), ambos genes diana de PPARa, se vio
reducida en un 12 y un 56%, respectivamente (figs. 1B y C).

El tratamiento de las células FaO con fructosa
produce un incremento de los niveles de proteína
ChREBP y de ARNm de LPK

Al igual que sucede in vivo8, en la línea celular FaO la fruc
tosa aumenta los niveles de proteína ChREBP en el núcleo
(1,4 X) (fig. 2A). Asimismo, la expresión del gen diana de
ChREBP, piruvato cinasa hepática (liver pyruvate kinase, L
PK), se vio incrementada 1,9 veces por la adición de fructosa
al medio (fig. 2B).

El efecto de la fructosa sobre PPARa es
independiente de la activación de PP2A

Está ampliamente descrito que los hidratos de carbono
como la glucosa o la fructosa activan, a través de su
metabolito intermediario xilulosa5fosfato, la proteína
PP2A. Una vez activa, PP2A defosforila a ChREBP, promo
viendo su localización nuclear y su unión al ADN, pudiendo
activar así la transcripción de sus genes diana, como L
PK12,13. Con el fin de averiguar si existe una relación
entre el aumento de la actividad PP2A y el descenso
de la expresión de PPARa se utilizó un inhibidor de la
proteína PP2A, el ácido okadaico, a una concentración
20 nM14.
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Figura 1 La fructosa reduce la expresión de PPARa y sus genes diana en células FaO. Ensayo de RTPCR para los genes PPARa

(A), ACO (B) y CYP4A1 (C) en células FaO incubadas en ausencia (condición control, CT) o presencia de fructosa 25 mM (condición

fructosa, FR) durante 24 h. Las gráficas muestran los niveles relativos de ARNm correspondientes a cada gen, normalizados por

los niveles de ARNm del gen control, APRT, y expresados como la media ± desviación estándar para n = 4 muestras por grupo de

tratamiento (*p < 0,05 y **p < 0,01 respecto a la condición control).
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Figura 2 La fructosa aumenta la expresión de ChREBP y LPK en células FaO. A) Gráfica de los niveles proteicos de ChREBP en

extractos nucleares de células FaO incubadas en ausencia (condición control, CT) o presencia de fructosa 25 mM (condición fructosa,

FR) durante 24 h. Cada barra representa la media ± desviación estándar para n = 4 muestras por grupo de tratamiento. En la parte

superior de la gráfica se puede observar la autorradiografía representativa del ensayo de Western Blot. La cantidad de proteína

cargada se confirmó por el método de Bradford, y la uniformidad de carga en cada línea mediante la determinación de la señal

de la proteína bactina (*p < 0,05 respecto a la condición control). B) Niveles relativos de ARNm de LPK en muestras de células

FaO control (CT) y fructosa (FR), determinados por la técnica de RTPCR y normalizados por la expresión del gen APRT. Cada valor

representa la media ± desviación estándar de n = 4 muestras por grupo, expresado en unidades arbitrarias (***p < 0,001 respecto a la

condición control).

El tratamiento de las células FaO con fructosa aumentó
un 29% la actividad de la proteína fosfatasa PP2A, mientras
que la adición de ácido okadaico al medio redujo dicha acti
vidad hasta niveles inferiores incluso a los que presentaban
las células control, anulando completamente la inducción
producida en presencia de fructosa (fig. 3). Por otra parte, la
incubación con ácido okadaico produjo una anulación parcial
(reducción del 21%) de la inducción de LPK mediada por la
fructosa (fig. 4A), pero no modificó la reducción de la expre
sión de PPARa (fig. 4B). Del mismo modo, el ácido okadaico
tampoco anuló el efecto de la fructosa sobre la expresión
de los genes diana de PPARa, ACO y CYP4A1 (figs. 4C y D).

Discusión

En trabajos previos8,9, nuestro grupo de investigación
demostró que la administración de fructosa al 10% en el agua
de bebida a ratas provoca hipertrigliceridemia y esteatosis
hepática. Estas manifestaciones tenían lugar como conse
cuencia de la reducción del catabolismo de los ácidos grasos,
mediada por una reducción de la actividad transcripcional
de PPARa, junto con un incremento de la actividad trans
cripcional de ChREBP, asociado a un aumento de los niveles
de proteína PP2A en estos animales.

Las dietas ricas en hidratos de carbono, como la
glucosa y la fructosa, aumentan los niveles del metabolito
xilulosa5fosfato. La xilulosa5fosfato activa la proteína
fosfatasa PP2A, que a su vez defosforila a ChREBP, pro
moviendo su translocación al núcleo, donde activa la
transcripción de sus genes diana12,13.

Dado que las líneas celulares son herramientas útiles en
el estudio de los mecanismos moleculares por los cuales se
produce una determinada alteración, se ha utilizado la línea
celular de hepatoma de rata FaO para estudiar la posible
implicación de la activación de PP2A en la reducción de la
expresión de PPARa y sus genes diana.

Los resultados del presente trabajo muestran que en esta
línea celular se reproducen tanto el incremento de los nive
les de proteína ChREBP y ARNm de LPK, como el descenso
de la expresión de PPARa y sus genes diana efectos carac
terísticos producidos en el hígado de ratas alimentadas con
fructosa en el agua de bebida8 cuando estas células se
incuban en presencia de fructosa 25 mM, constituyendo un
buen modelo para el estudio de las alteraciones metabólicas
producidas por la fructosa.

Por otra parte, los resultados obtenidos sugieren que
el aumento de la expresión de ChREBP y LPK observados
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Figura 3 La actividad de la fosfatasa PP2A en células FaO

aumenta por el tratamiento con fructosa, efecto que se anula

por la adición de ácido okadaico en el medio de cultivo.

Ensayo de actividad PP2A en células FaO incubadas en ausencia

(condición control, CT), presencia de fructosa 25 mM (con

dición fructosa, FR) o bien en presencia de fructosa 25 mM

y ácido okadaico 20 nM (condición fructosa + ácido okadaico,

FR + OA) durante 24 h. La gráfica muestra la absorbancia a

405 nm del sustrato defosforilado por PP2A, expresada como

la media ± desviación estándar para n = 4 muestras por grupo

de tratamiento (**p < 0,01 y ***p < 0,001 respecto a la condición

control; ###p < 0,01 respecto a la condición fructosa).
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Figura 4 El ácido okadaico anula de forma parcial el efecto de la fructosa sobre la expresión de LPK, pero no modifica la represión

de PPARa y sus genes diana. Ensayo de RTPCR para los genes LPK (A), PPARa (B) ACO (C) y CYP4A1 (D) en células FaO incubadas

en ausencia (condición control, CT), presencia de fructosa 25 mM (condición fructosa, FR), o bien en presencia de fructosa 25 mM y

ácido okadaico 20 nM (condición fructosa + ácido okadaico, FR + OA) durante 24 h. Las gráficas muestran los niveles relativos de ARNm

correspondientes a cada gen, normalizados por los niveles de ARNm del gen control, APRT, expresados como la media ± desviación

estándar para n = 4 muestras por grupo de tratamiento (*p < 0,05, **p < 0,01 y ***p < 0,001 respecto a la condición control; ###p < 0,01

respecto a la condición fructosa).

por el tratamiento con fructosa es parcialmente indepen
diente del incremento en la actividad de la proteína PP2A.
Confirmando esta teoría, la incubación de las células FaO
con fructosa aumenta la actividad de dicha fosfatasa en un
29%, y la adición de ácido okadaico conocido inhibidor
de PP2A al medio de cultivo, aunque anula la inducción
de la actividad PP2A, solo atenúa parcialmente la inducción
de LPK mediada por la fructosa. Aun en presencia de ácido
okadaico, la fructosa continúa aumentando la expresión de
LPK, lo que sugiere la existencia de un mecanismo adicional
e independiente de PP2A por el cual la fructosa incrementa
la expresión de dicha enzima. En este sentido, la fosfatasa
PP2A regula la actividad transcripcional de ChREBP a través
de su defosforilación, pero existen otras modificaciones
postraduccionales de ChREBP, tales como la acetilación o
la acetilglucosaminación, que aumentan su capacidad de
unión al ADN y su actividad transcripcional15,16. De este
modo, cabe la posibilidad de que la fructosa promueva
dichas modificaciones postraduccionales, contribuyendo a
la inducción de LPK.

Ravnskjaer et al.17 describieron que la glucosa disminuía
la expresión de PPARa en células b pancreáticas a través de
la activación de PP2A. Sin embargo, con el presente trabajo
se demuestra que este no es el mecanismo por el cual la
fructosa reduce la expresión de PPARa en células hepáticas,

ya que la expresión de dicho factor de transcripción y de
sus genes diana no se ve afectada por la adición de ácido
okadaico al medio de tratamiento. Recientemente, Boerge
sen et al.18 han descrito que el aumento de la actividad del
factor de transcripción ChREBP conduce a la represión de
PPARa en células b pancreáticas. Siguiendo con la hipótesis
planteada anteriormente, la fructosa, a través de modifica
ciones postraduccionales independientes de la activación de
PP2A, podría estar aumentando la actividad transcripcional
de ChREBP, conduciendo a una menor expresión de PPARa

y sus genes diana. No obstante, se requieren más estudios
para confirmar que este mecanismo molecular sea el res
ponsable de la represión de PPARa mediada por la fructosa
en el hígado.

Financiación

Este trabajo ha sido financiado por el MICINN, proyecto
SAF201015664.

Autoría

M. Alegret y J.C. Laguna contribuyeron al diseño
del presente estudio. La obtención de los resultados

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 24/05/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



88 A. Rebollo et al

experimentales fue llevada a cabo por A. Rebollo y N.
Roglans. Todos los autores contribuyeron a la interpretación
de los resultados obtenidos. La redacción y la revisión del
manuscrito fueron realizadas por A. Rebollo, M. Alegret y
J.C. Laguna.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. Malik VS, Schulze MB, Hu FB. Intake of sugarsweetened beve
rages and weight gain: a systematic review. Am J Clin Nutr.
2006;84:27488.

2. Shapiro A, Mu W, Roncal C, Cheng KY, Johnson RJ, Scarpace PJ.
Fructoseinduced leptin resistance exacerbates weight gain in
response to subsequent highfat feeding. Am J Physiol Regul
Integr Comp Physiol. 2008;295:R13705.

3. Elliott SS, Keim NL, Stern JS, Teff K, Havel PJ. Fructose, weight
gain, and the insulin resistance syndrome. Am J Clin Nutr.
2002;76:91122.

4. Lim JS, MietusSnyder M, Valente A, Schwarz JM, Lustig RH.
The role of fructose in the pathogenesis of NAFLD and the
metabolic syndrome. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2010;7:
25164.

5. Bray GA, Nielsen SJ, Popkin BM. Consumption of highfructose
corn syrup in beverages may play a role in the epidemic of
obesity. Am J Clin Nutr. 2004;79:53743.

6. Bantle JP, Raatz SK, Thomas W, Georgopoulos A. Effects of die
tary fructose on plasma lipids in healthy subjects. Am J Clin
Nutr. 2000;72:112834.

7. Stanhope KL, Schwarz JM, Keim NL, Griffen SC, Bremer AA,
Graham JL, et al. Consuming fructosesweetened, not glucose
sweetened, beverages increases visceral adiposity and lipids
and decreases insulin sensitivity in overweight/obese humans.
J Clin Invest. 2009;119:132234.

8. Roglans N, Vila L, Farre M, Alegret M, Sanchez RM, Vazquez
Carrera M, et al. Impairment of hepatic Stat3 activation and

reduction of PPARalpha activity in fructosefed rats. Hepato
logy. 2007;45:77888.

9. Vila L, Roglans N, Alegret M, Sanchez RM, VazquezCarrera M,
Laguna JC. Suppressor of cytokine signaling3 (SOCS3) and a
deficit of serine threonine (Ser/Thr) phosphoproteins involved
in leptin transduction mediate the effect of fructose on rat liver
lipid metabolism. Hepatology. 2008;48:150616.

10. Andrews NC, Faller DV. A rapid micropreparation technique for
extraction of DNAbinding proteins from limiting numbers of
mammalian cells. Nucleic Acids Res. 1991;19:2499.

11. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantita
tion of microgram quantities of protein utilizing the principle
of proteindye binding. Anal Biochem. 1976;72:24854.

12. Kabashima T, Kawaguchi T, Wadzinski BE, Uyeda K. Xylulose 5
phosphate mediates glucoseinduced lipogenesis by xylulose 5
phosphateactivated protein phosphatase in rat liver. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2003;100:510712.

13. Uyeda K, Repa JJ. Carbohydrate response element binding pro
tein, ChREBP, a transcription factor coupling hepatic glucose
utilization and lipid synthesis. Cell Metab. 2006;4:10710.

14. Boudreau RT, Hoskin DW. The use of okadaic acid to elu
cidate the intracellular role(s) of protein phosphatase 2A:
lessons from the mast cell model system. Int Immunopharmacol.
2005;5:150718.

15. Bricambert J, Miranda J, Benhamed F, Girard J, Postic C,
Dentin R. Saltinducible kinase 2 links transcriptional
coactivator p300 phosphorylation to the prevention of
ChREBPdependent hepatic steatosis in mice. J Clin Invest.
2010;120:431631.

16. Guinez C, Filhoulaud G, RayahBenhamed F, Marmier S,
Dubuquoy C, Dentin R, et al. OGlcNAcylation increases ChREBP
protein content and transcriptional activity in the liver. Diabe
tes. 2011;60:1399413.

17. Ravnskjaer K, Boergesen M, Dalgaard LT, Mandrup S. Glucose
induced repression of PPARalpha gene expression in pancreatic
betacells involves 3 PP2A activation and AMPK inactivation. J
Mol Endocrinol. 2006;36:28999.

18. Boergesen M, Poulsen LC, Schmidt SF, Frigerio F, Maechler P,
Mandrup S. ChREBP mediates glucose repression of peroxisome
proliferatoractivated receptor alpha expression in pancreatic
betacells. J Biol Chem. 2011;286:1321425.

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 24/05/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.


