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Quin era l’objectiu del projecte? 

Contribuir a la prevenció/reversió de la malaltia de fetge adipós no alcohòlic en 

l’obesitat, mitjançant u n a  intervenció personalitzada nutricional i d’activitat física, 

identificant-se biomarcadors per a la diagnosi ràpida d’aquesta malaltia a futurs 

pacients. 

 

Què han descobert? 

• La dieta proinflamatòria té relació amb la gènesi de la malaltia de fetge gras no 

alcohòlic i l’obesitat. Per tant, una dieta amb components alimentaris antiinflamatoris 

millorarà i revertirà l’evolució de la malaltia. 

• La dieta rica en proteïna d’origen animal pot incrementar l’estat d’aquest fetge. Per 

contra, una dieta baixa en greix i lleugerament hiperproteica amb set ingestes al dia en 

milloren l’estat.  

• La composició d’aminoàcids en la dieta s’ha de tenir en compte en el tractament de 

la malaltia. 

• La ingesta de greix d’origen animal i la resistència a la insulina s’associen amb la 

relació urinària albúmina/creatinina en pacients amb aquesta malaltia. 

• La dieta mediterrània, rica en antioxidants, millora l’estat d’aquest fetge 



 

• Els afectats d’aquesta malaltia tenen son de curta durada i baixa qualitat. 

• L’activitat física, la dieta mediterrània i el consum de llegums milloren l’estat 

d’aquest fetge. Hi ha una relació directa entre la pràctica d’activitat física aeròbica i la 

involució de la malaltia i una relació inversa entre el consum de fruita seca i la 

síndrome metabòlica i l’excés de pes. 

• La pèrdua de pes es troba associada a canvis en la composició en àcids grassos 

omega-3 de la membrana eritrocitària que, a la vegada, es troba lligada a millores en 

la malaltia. 

• Combinar biomarcadors sanguinis de rutina i de resistència a la insulina amb 

imatges hepàtiques per ressonància magnètica nuclear facilita la diagnosi de la malaltia 

en estadis molt primerencs, evitant-ne mètodes més invasius i cars. 

• Hi ha associació de la malaltia amb la variant SH2B1 rs7359397, que es potencia per 

ingesta elevada en proteïna d’origen animal i baixa en ingesta d’àcids grassos 

monoinsaturats i fibra. 

• Portar l’al·lel T del polimorfisme rs7359397 pot beneficiar la salut hepàtica quan es 

prescriu un tractament amb restricció energètica. S’augmenten els beneficis si, a més, 

s’observa un patró dietètic mediterrani ric en fibra i altres components com els àcids 

grassos omega-3. 

• La severitat del fetge adipós no alcohòlic té a veure amb l’increment de 

l’estrès oxidatiu i l’estat proinflamatori, que pot ser útil en el diagnòstic i clínica 

de la malaltia. 

• La ferritina sèrica és un marcador no invasiu predictiu de la malaltia. 

• Elevades concentracions urinàries de metabòlits del resveratrol milloren el perfil 

lipídic i els enzims hepàtics sèrics i, per tant, l’estat d’aquest fetge. 

• Hi ha relació entre la malaltia de fetge adipós no alcohòlic amb malaltia crònica 

renal. En estats més greus de malaltia, hi ha nivells més alts de ferro hepàtic, ferritina 

sèrica, resistència a la insulina, relació urinària albúmina/creatinina i hiperfiltració 

glomerular. 

• La hiperfiltració glomerular pot precedir la malaltia renal crònica en pacients amb 

fetge adipós no alcohòlic. La despesa energètica redueix l’acumulació de greix hepàtic i 

la resistència a la insulina, reduint la hiperfiltració glomerular renal. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

La diagnosi de la malaltia de fetge adipós no alcohòlic es veurà facilitada per l’anàlisi 

de marcadors d’estrès oxidatiu i d’inflamació, de ferritina sèrica, ferro hepàtic, 



 

resistència a la insulina, relació urinària albúmina/creatinina i hiperfiltració glomerular, 

a més de RMN. 

 

La teràpia de la malaltia de fetge gras no alcohòlic ha de prescriure forçosament una 

dieta mediterrània i la pràctica regular d’activitat física aeròbica, a més d’un període de 

descans nocturn adequat i regular. 


