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Quin era l’objectiu del projecte?  

Identificar gens i vies metabòliques específiques de macròfags del teixit adipós obès, la 

inhibició dels quals pugui tenir potencial utilitat contra la inflamació patogènica del 

teixit gras en obesitat.   

  

Què han descobert?  

Hem identificat, mitjançant experiments de transcriptòmica en macròfags humans i de 

ratolins, gens reguladors de la inflamació i respostes d’estrès induïts per l’àcid gras 

saturat de cadena llarga palmitat (característicament abundant en el greix obès). 

També hem identificat un perfil de metabòlits intracel·lulars induïts pel palmitat, però 

no per altres estímuls com ara productes produïts per bacteris, en macròfags de ratolí 

tant en cultiu com en obesitat “in vivo”.   

  

Hem investigat dues possibles aproximacions antiinflamatòries en macròfags humans: 

la serotonina i la immunoglobulina intravenosa (IVIg). Hem determinat que la 

serotonina indueix un efecte antiinflamatori en macròfags humans en condicions 

basals, i identificat enzims implicats en la síntesi de colesterol i en l’eflux de colesterol 



regulats per la serotonina. Quant a la IVIg, aquesta afavoreix la maduració de cèl·lules 

dendrítiques supressores (emparentades amb els macròfags antiinflamatoris de teixits 

com l’adipós).   

 

Actualment estem estudiant si la interferència farmacològica amb metabòlits de 

macròfags induïts pel palmitat i el tractament amb serotonina o IVIg disminueix la 

resposta patogènica dels macròfags de teixit adipós obès, la qual cosa podria millorar 

els paràmetres metabòlics d’individus obesos.  

  

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat?  

Tant la serotonina com les IVIg i inhibidors de la síntesi de metabòlits de la via del 

palmitat són fàrmacs aprovats pel seu ús en diverses condicions, però la seva 

aplicabilitat per millorar la síndrome metabòlica en pacients obesos ha esta molt poc 

explorada. Els nostres resultats identifiquen possibles abordatges antiinflamatoris en 

macròfags activats pel greix i poden contribuir a avançar la recerca del tractament de 

la patologia metabòlica associada a l’obesitat.  

 


