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Quin era l’objectiu del projecte?  

Investigar la relació entre els trastorns metabòlics associats a l’obesitat, principalment 

la resistència a la insulina, i la secreció intestinal de la proteïna d’unió a lipopolisacàrid 

(LBP) i FGF15/19, i determinar l’impacte d’LBP i FGF15/19 en la sensibilitat a la 

insulina, l’homeòstasi metabòlica i la marronització (browning) del teixit adipós, com a 

potencials sistemes d’intervenció terapèutica.  

  

Què ha descobert?  

FGF15/19 constitueix un component de senyalització d’origen intestinal (enterocina) 

que participa en el control de la plasticitat del teixit adipós durant les adaptacions 

termogèniques, promovent la despesa energètica i l’homeòstasi metabòlica. LBP és un 

marcador d’inflamació associat a la resistència a la insulina i a l’esteatosi hepàtica en 

obesitat susceptible de ser emprat com a diana terapèutica mitjançant el seu 

silenciament al fetge i/o al teixit adipós.  

 

 



  
 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat?  

Els nivells circulants de l’hormona intestinal FGF19 són un potencial biomarcador 

d’obesitat i alteracions metabòliques associades, alhora que constitueix una diana 

terapèutica per promoure el browning i la despesa energètica. El silenciament d’LBP 

hepàtic amb l’ús de nanopartícules lipídiques pot ser una eina molt útil per prevenir 

l’esteatosi hepàtica i millorar la sensibilitat a la insulina, mentre que el silenciament 

d’LBP i de lisozim al teixit adipós podria millorar els trastorns metabòlics associats a 

l’obesitat. 

 

Altres aplicacions pràctiques dels nostres resultats serien:  

 

- Possibles intervencions que modulin l’expressió dels gens de resposta immune al jejú 

identificats amb l’estudi transcriptòmic d’intestí humà podrien ajudar a reduir l’elevat 

risc d’infeccions víriques i bacterianes present en pacients obesos mòrbids 

metabòlicament alterats, i reduir l’excés de massa grassa.  

 

- El sistema optimitzat per cultivar organoids intestinals d’origen humà permetrà fer 

aproximacions experimentals més properes al context fisiològic, en comparació amb els 

clàssics models experimentals basats en línies cel·lulars.  

  

  


