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Quin era l’objectiu del projecte?  

Avaluar l’impacte del consum excessiu d’aliments molt saborosos i altament calòrics en 

les modificacions de l’activitat dels neurones gabaèrgiques mitjanes espinoses 

estriatopalidals per caracteritzar els mecanismes cel·lulars i moleculars subjacents a 

aquestes alteracions. Els objectius específics consistien en buscar gens candidats de 

risc o de susceptibilitat implicats en el desenvolupament de l’obesitat amb especial 

èmfasi en gens candidats funcionals com el Dyrk1A en aquests fenotips.  

  

Què ha descobert?  

Hem dilucidat el paper crucial de la via que comprèn el nucli accumbens core i el 

ventral pallidum modulada pel gen Adora2a com a mecanisme crític de la motivació per 

a la cerca de menjar altamente palatable i el consum descontrolat de xocolata. La 

sobreexpressió del gen Adora2a en aquesta via té un paper crucial en la prevenció 

d’aquests fenotips.   

 

Els nostres resultats també suggereixen que el gen Dyrk1A podria ser un gen clau com 

a modulador del comportament alimentari després de l’exposició d’aliments amb molt 



  

  

bon gust. Com el gen Dyrk1A es troba en trisomia en individus amb síndrome de 

Down, les nostres troballes han obert una nova línia de recerca fundada per H2020 per 

explorar la participació d’aquest gen en l’alta prevalença d’obesitat en aquesta 

població.  

 

Finalment, l’anàlisi dels perfils de trasncripció i traducción dels gens de les cèlul·les del 

nucli accumbens positives pel receptor D2, avaluats per RNAseq d’alt rendiment amb 

ARNms lligats a ribosomes marcats, ens van permetre identificar 2.928 gens 

codificadors de proteïnes significativament enriquides en el nucli accumbens. Entre ells, 

el gen Wfs1 va ser el més significatiu estadísticament de l'anàlisi RNAseq. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat?  

Els nostres resultats han proporcionat nous enfocaments mecanicistes que es podrien 

valorar per establir noves perspectives terapèutiques per tractar i prevenir el sobrepès 

i l'obesitat. A més, les nostres troballes aporten una nova llum sobre les mesures de 

prevenció mitjançant la identificació de mecanismes neuronals necessaris per enfortir 

el fenotip resistent que podria prevenir el desenvolupament de l’obesitat.  


