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Quin era l’objectiu del projecte? 

Estudiar com l’associació entre l’obesitat i la diabetis determina l’aparició de malaltia 

en el fetge. En particular, distingir quines alteracions metabòliques i epigenètiques 

podien predir un impacte negatiu de l’obesitat i la diabetis i explorar els efectes de la 

reducció de pes i reversió de la diabetis en les modificacions 

epigenètiques/metabòliques. 

 

Què ha descobert? 

Que la diabetis és reversible i no necessàriament gràcies a una disminució en el pes. 

Algunes modificacions dietètiques (no publicat encara) són suficients en un nombre 

considerable de malalts. Que la cirurgia bariàtrica reverteix la diabetis en l’obesitat en 

dies, indicant que hi ha factors involucrats sense relació ni amb el pes ni amb la 

nutrició (publicat). Que alguns mètodes cromatogràfics indiquen, encara que han de 

validar-se els resultats, que hi han metabòlits circulants amb la capacitat de predir el 

curs de l’associació d’aquestes malalties. Tot i que estem treballant en molts resultats, 

l’article que presumiblement serà escrit més ràpidament indica que és l’acumulació 

d’alfa-cetoglutarat al fetge el factor causal que determina la malaltia del fetge 

característica de la diabetis amb obesitat. El mecanisme és una complexa seqüència 

d’esdeveniments metabòlics i epigenètics presumiblement governats per rutes 

metabòliques regulades per AMPK i mTOR i que determinen desequilibris en la mort 

cel·lular al fetge. 



 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

L’aplicació de marcadors en sang en la previsió d’efectes de la diabetis i obesitat, la 

recomanació d’aspectes nutricionals senzills i importants en la prevenció de les 

malalties del fetge i la repercussió que podria tenir el tractament o normalització de les 

rutes metabòliques proposades; noves dianes terapèutiques. Probablement, l’aplicació 

més important és un canvi de paradigma clínic que contempli la reversió o remissió de 

la diabetis com a objectiu clínic prioritari més que controlar les seves manifestacions. 


