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Quin era l’objectiu del projecte? 

Definir el mapa global de l’activitat quinasa en el teixit adipós en el context de la 

resistència a la insulina (RI), i d’aquesta forma identificar nous candidats per al seu ús 

potencial en el tractament de les alteracions metabòliques associades. El que es pretén 

és poder tractar l’RI abans que es desenvolupin conseqüències irreversibles. 

 

Què han descobert? 

Hem identificat:  

1) un subconjunt de noves quinases potencialment implicades en la polarització 

proinflamatòria dels macròfags 

2) un grup de noves quinases potencialment implicades en la resistència a la insulina 

del teixit adipós. Específicament hem pogut demostrar el paper clau de la quinasa PIM1 

en la inflamació relacionada amb la biologia dels macròfags amb la residència a la 

insulina del teixit adipós, concretament promovent la resistència a la insulina en 



 

pacients diabètics. Però, a més a més, ha obert les portes a l’estudi d’altres quinases 

importants en aquest procés com CHK2 o PRKG2 entre d’altres. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Tot i el paper de la inflamació en el manteniment de l’homeòstasi de l’organisme en 

condicions de curació i infecció de lesions/ferides, la inflamació crònica sistèmica és un 

component clau de diverses malalties, inclosa la diabetis tipus 2 i la síndrome 

metabòlica, totes dues caracteritzades per  la resistència sistèmica a la insulina. El 

nostre estudi servirà de base per al desenvolupament de noves teràpies 

farmacèutiques específiques en el camp de la diabetis, que és una epidèmia mundial, 

però les nostres troballes, a més a més, són també d’alta rellevància clínica per a altres 

patologies causades/promogudes per la inflamació local o sistèmica. 


