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Quin era l’objectiu del projecte? 

La insulina és fonamental per al funcionament del metabolisme i la pèrdua de resposta 

a aquesta hormona, o resistència a la insulina, és un tret característic de la diabetis 

tipus 2. L’obesitat promou la resistència a la insulina i, per això, és un factor de risc per 

a la diabetis tipus 2. La resistència a la insulina associada a l’obesitat es produeix per 

la cronificació d’una resposta inflamatòria que acaba afectant el metabolisme de 

l’organisme. En aquest projecte hem estudiat uns factors, PPARg, LXR i RXR, reguladors 

del metabolisme i la resposta inflamatòria, per identificar mecanismes responsables de 

l’increment de la resposta a la insulina promogut per aquests factors. Descobrir 

aquests mecanismes oferirà noves dianes farmacològiques per al tractament de la 

diabetis tipus 2 i altres patologies associades a la resistència a la insulina. 

 

Què han descobert?  

En relació amb els mecanismes d’acció antiinflamatòria i sensibilitzadora a la insulina 

de PPARg, LXR i RXR, hem demostrat que en macròfags, unes cèl·lules del sistema 

immune, tots tres inhibeixen la ruta inflamatòria i causal de resistència a la insulina de 

JNK; que l’acció conjunta de RXR i PPARg reprimeix l’expressió de gens inflamatoris; i 



 

que la interferència del factor de transcripció IRF1 pel LXR inhibeix la resposta 

inflamatòria a IFN-g. A més, hem descobert que RXR regula el metabolisme lipídic en 

macròfags i cardiomiòcits, i que la seva l’absència en aquests últims produeix una 

patologia semblant a la miocardiopatia diabètica. Hem demostrat que part de l’acció 

sensibilitzadora a la insulina de LXR esta conduïda pel seu gen diana CD38. També 

hem demostrat que, per al desenvolupament de resistència a la insulina, a més de la 

resposta inflamatòria, també és necessària la hiperinsulinèmia, es a dir, l’increment 

crònic d’insulina en sang. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat?  

La possibilitat de modular RXR amblligands farmacològics, alguns d’ús ja en la pràctica 

clínica, fa possible avaluar-ne la idoneïtat com a tractament per a la diabetis tipus 2 i la 

translació ràpida d’aquesta investigació al pacient.  

 

El fet que la hiperinsulinèmia indueixi resistència a la insulina en el context de 

l’obesitat qüestiona que l’administració d’insulina sigui una teràpia adequada en el 

tractament de la diabetis tipus 2 i recolza el desenvolupament fàrmacs amb acció 

sensibilitzadora de la insulina com ho són  els agonistes de PPARg, LXR i RXR. 


