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RESUM 
 
Actualment, les alteracions cognitives lleus (MCI, “Mild Cognitive Impairment”), tenen una 
prevalença considerable a la nostra societat, que a més augmenta als grups d’avançada edat. 
Aquestes alteracions es caracteritzen per ser més lleus que les demències, ja que no 
incapaciten a qui les pateixen, però a la llarga poden agreujar-se (suposen un risc de patir 
demències greus com l’Alzheimer). L’etiologia d’aquests trastorns és molt variada. Una de les 
causes poden ser les dietes desequilibrades, com per exemple riques en greixos, o l’obesitat. 
Estudis amb animals han demostrat que la ingesta de dietes hiperlipídiques empitjora els 
resultats als tests de comportament. En quan als estudis a nivell molecular el camp no està 
gaire avançat, però se centra principalment en els efectes perjudicials d’aquestes dietes sobre 
l’hipocamp, ja que és una estructura cerebral essencial per a l’aprenentatge i cognició als 
mamífers. En aquest treball s’ha revisat l’estat actual del tema i s’han seleccionat una sèrie de 
gens claus per analitzar-ne l’expressió a nivell d’ARNm a l’hipocamp (a través de Q-PCR a 
temps real) de rates alimentades durant 4 mesos (des del segon mes de vida) amb una dieta 
hiperlipídica (HF) 45% en quantitats isocalòriques a una dieta control. Dels 7 gens 
seleccionats (Arc, Nmdar1, Nrf2, SorL1, Tmcc2, Sirt1, Zpr1), es va alterar la expressió de 4 
(SorL1 i Zpr1 p<0,05; Nrf2 p=0,08; Tmcc2 p=0,14; t-Student control vs HF) com a resultat de 
la ingesta de dieta HF. És important destacar que aquestes resultats es van obtenir sense que 
les rates desenvolupessin obesitat a causa de la dieta ni presentessin alteracions metabòliques 
molt aparents. Per tant, els resultats mostren que la ingesta de dietes riques en greixos, tot i no 
estar associades a l’increment de pes, constitueix un factor que pot contribuir a un  risc 
incrementat de patir alteracions cognitives.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Alteracions cognitives: un problema de salut creixent 
Actualment, les alteracions cognitives lleus (que es divideixen en diversos subgrups), també 
conegudes com MCI, de les sigles en anglès Mild Cognitive Impairment, tenen una 
prevalença considerable a la nostra societat. Per exemple, es calcula que a individus de més de 
65 anys aquests trastorns afecten entre al 4 i 8% de la població (1). A més, el nombre 
d’afectats augmenta amb l’edat arribant al 15% a persones majors de 75 anys (2). Aquest 
tipus d’alteracions cognitives es defineixen com un estadi intermedi entre la normalitat i la 
demència, i es diagnostiquen en subjectes que tot i no presentar cap tipus de demència 
mostren un deteriorament cognitiu evident (mesurable objectivament mitjançant tests 
neuropsicològics) que no arriba a afectar de manera greu el desenvolupament normal de les 
tasques diàries – principal diferència diagnòstica amb la demència – però que és superior al 
que es consideraria normal per a la seva edat. Durant els darrers anys s’han fet diverses 
revisions sobre el tema, observant una important heterogeneïtat simptomàtica i etiològica, 
encara que una de les manifestacions clíniques més comuns és la pèrdua de memòria a curt 
termini (revisat a 3,4,5).  
Multitud de causes poden desencadenar alteracions cognitives. Entre algunes trobem la 
ingesta de dietes desequilibrades, per exemple riques en greixos i carbohidrats refinats i 
pobres en altres nutrients (6); determinats hàbits de vida com dormir menys de 6 hores al dia 
(7); i algunes patologies com ara la diabetis (8), l’obesitat, i el sobrepès (9). Contràriament, 
s’ha observat un cert patró de protecció davant el declivi cognitiu per part de dietes 
equilibrades com per exemple la dieta Mediterrània (revisat a 10).  
És important controlar la incidència d’aquestes alteracions cognitives a la població, ja que a la 
llarga suposen un augment del risc de patir demències greus com per exemple l’Alzheimer 
(2). 
 
1.2. Hipocamp com a diana de les alteracions cognitives 
Gran part de les teories actuals que intenten explicar els mecanismes que governen la 
memòria als mamífers coincideixen en postular que aquesta és emmagatzemada gràcies a un 
extens sistema que comprèn diverses àrees corticals en interacció. En aquest complex sistema 
destaca el paper central de l’hipocamp, àrea cerebral clau en l’adquisició de la memòria 
declarativa. La memòria declarativa, també coneguda com a memòria explícita, consisteix en 
el record de les experiències diàries, totes elles unides dins el marc del coneixement. Aquest 
tipus de memòria podria ser considerada com a una memòria a curt termini, encarregada 
d’emmagatzemar nova informació sobre situacions viscudes (memòria episòdica), així com 
informació semàntica o espacial, ja que tant les noves paraules com l’orientació a espais nous 
s’aprenen a través de l’experiència. Així, l’hipocamp, encara que no emmagatzemi la 
informació a llarg termini, gràcies a la seva interacció amb altres àrees corticals, tindria el 
paper de “porta” a través de la qual els nous coneixements adquirits passen a formar part de la 
memòria “real” – una memòria complexa que es compon a partir del conjunt de les 
experiències vitals (11-14).  
El terme memòria declarativa és sinònim al concepte d’aprenentatge a través de l’experiència 
(15). Per tant, el paper de l’hipocamp també serà fonamental a l’aprenentatge, que es basa en 
l’adquisició de nous coneixements, l’emmagatzematge d’aquests, i la seva evocació de forma 
conscient en el futur pel tal de resoldre situacions noves mitjançant relacions i inferències 
entre records passats. Aquestes relacions entre distints records també tenen lloc a través de 
l’hipocamp. Així doncs, podem dir que l’hipocamp desenvolupa una funció principal en 
l’aprenentatge i la consolidació de la memòria a llarg termini, així com en l’establiment de 
relacions entre distints records per a la resolució de noves situacions (11).  
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Diversos estudis recolzen el paper de l’hipocamp a les funcions abans comentades. Per 
exemple, mitjançant l’observació de pacients amb amnèsia s’ha vist que si aquesta és 
provocada per danys al lòbul temporal (regió cerebral on es troba l’hipocamp) provoca 
dèficits en la memòria declarativa, impedint l’aprenentatge de noves paraules, per exemple, 
però mantenint els records creats abans de la lesió. En canvi, si l’amnèsia és deguda a 
alteracions a altres regions cerebrals, els individus que la pateixen no poden rememorar 
records passats, però mantenen la capacitat d’aprenentatge. Aquestes observacions relacionen 
l’hipocamp amb la memòria declarativa (aprenentatge o adquisició de coneixements a partir 
de noves situacions viscudes) (revisat a 11).  
En resum, podem dir que l’hipocamp processa la informació a temps real i consolida la 
memòria, que després serà emmagatzemada a llarg termini a altres àrees cerebrals. Per això, 
és necessari que l’hipocamp estigui en contacte amb la resta del cervell, ja que necessita rebre 
estímuls sensorials per processar la informació de l’entorn i a la vegada ha d’enviar 
informació a altres regions cerebrals perquè pugui ser emmagatzemada a llarg termini. Les 
estructures cerebrals amb les quals manté el contacte l’hipocamp (situat al lòbul temporal) són 
els còrtex perirrinal i entorrinal, a través dels quals es dóna un flux continu i bidireccional 
d’informació. Aquestes dues àrees són les que es troben més pròximes a l’hipocamp, situant-
se just davall la fisura rinal del lòbul temporal. A la Figura 1A es pot observar una il· lustració 
del cervell d’una rata on s’indica la posició d’aquestes estructures.  
L’hipocamp en si, està format per dues estructures principals, el gir dentat i el Cornu 
Ammonis. El gir dentat és una unitat anatòmica i funcional involucrada en el processament de 
la informació i consolidació de la memòria. El Cornu Ammonis, per una altra banda, està 
dividit en 4 subàrees: CA1, CA2, CA3, i CA4, de les quals CA1 i CA3 són les més grans. Les 
distintes regions CA del Cornu Ammonis estan formades en un 90% per neurones piramidals, 
que posseeixen axons glutamatèrgics projectats cap al còrtex entorrinal i altres estructures (via 
de sortida d’informació). A la Figura 1B podem observar un esquema de les parts de 
l’hipocamp de rata (15).  
Totes aquestes funcions comentades es realitzen a través de la combinació de distints 
mecanismes com ara la plasticitat sinàptica o els canvis en l’expressió gènica format una 
complexa ret de senyals (14).  
En relació a les alteracions cognitives, s’ha de comentar que l’hipocamp es troba en continua 
activitat durant molt processos diferents, per tant defectes en el seu funcionament poden 
causar patologies molt diverses, com per exemple esquizofrènia, epilèpsia, depressions, o 
trastorns bipolars (13).  
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 1. Representació esquemàtica del cervell (A) i  l’hipocamp (B) de rata.  

(A) Es mostra una visió lateral del cervell de rata on s’indica la posició de l’hipocamp (HC) i de les 

estructures adjacents (POR: postrinal còrtex; EC: entorrinal còrtex; PER: perirrinal còrtex; rs: fisura 

rinal). (Figura extreta de Furtak et al, (16)). 

(B) Representació esquemàtica d’un tall transversal de l’hipocamp de rata on es mostren les seves 

parts principals. CA1 i CA3: parts del Cornu Ammonis on es representen les neurones piramidals; DG: 

gir dentat. (Figura extreta de Biel et al (17)). 
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És d’especial rellevància, però, la relació entre les alteracions a l’hipocamp i el risc de 
desenvolupar alteracions cognitives lleus o mitjanes (MCI) o fins i tot altres tipus de 
demència greus com l’Alzheimer (18), malaltia neurodegenerativa que es caracteritza per 
l’aparició de símptomes com ara la dificultat per adquirir i recordar nova informació, el 
declivi de les habilitats visuals i espacials, la disminució de l’habilitat per al llenguatge (parla, 
lectura i escriptura), i canvis en la personalitat o el comportament que no són deguts a 
desordres psíquics. Tot aquest conjunt de manifestacions interfereix significativament en el 
desenvolupament de les activitats diàries. Des del punt de vista molecular, aquesta patologia 
es caracteritza per l’acumulació de proteïna β-amiloide (Aβ) al cervell, formant les plaques 
amiloides; i per la hiperfosforil· lació de la proteïna Tau (τ) (19).  
 
1.3. Dietes hiperlipídiques i alteracions cognitives a nivell d’hipocamp 
A humans, encara que quasi no existeixen estudis, s’ha vist que podria existir una correlació 
entre el consum habitual d’una dieta rica en greixos saturats i el desenvolupament 
d’Alzheimer o altres formes mitjanes d’alteracions cognitives (20). Estudis realitzats amb 
rosegador alimentats amb aquests tipus de dietes han mostrat aquesta associació mitjançant la 
realització de tests de comportament i alguns estudis a nivell molecular, que demostren 
alteracions a funcions que depenen en major mesura de l’hipocamp així com en l’expressió de 
determinats gens o proteïnes dins aquest. Alguns exemples són els experiments de 
Greenwood et al (21,22), on es demostra una pitjor realització dels tests a ratolins alimentats 
amb dietes riques en greixos, sobretot quan la quantitat de greixos saturats és més elevada. 
Altres estudis com ara els de Kanoski et al (23) i Davidson et al (24) observen l’efecte de 
dietes que a més de ser riques en greixos tenen un elevat percentatge de sucres simples, la 
coneguda com a “Western Diet”. En aquest cas, les alteracions cognitives són més evidents, i 
poden observar-se fins i tot a individus que no han desenvolupat obesitat (24). Intentant 
explicar la relació entre aquestes dietes riques en greixos i les alteracions cognitives a nivell 
molecular, en alguns estudis s’ha associat la ingesta de dietes hiperlipídiques amb un augment 
de la permeabilitat de la barrera hematoencefàlica a la zona de l’hipocamp, causat per una 
baixa expressió de proteïnes encarregades d’establir unions estretes (23). Malgrat l’existència 
d’alguns estudis, però, aquest és un camp obert on encara queda molta feina per fer. 
És important profunditzar en aquest tema, ja que la ingesta de greixos a la nostra societat és 
molt elevada, i ha seguit augmentant amb la moda de les dietes baixes en carbohidrats (i 
riques en greixos) com a mètode fàcil i ràpid per perdre pes (25). Per tant, els patrons 
alimentaris actuals podrien estar contribuint a la incidència d’alteracions cognitives de 
diversos graus de severitat. 
  
1.4. Obesitat i alteracions cognitives a nivell d’hipocamp 
Avui en dia, l’obesitat és un problema global que s’ha anat incrementant fins a arribar a 
afectar a una bona part de la població (26). Diversos estudis epidemiològics han relacionat 
l’obesitat i el sobrepès a edats mitjanes amb un major risc de desenvolupar demència (sobretot 
Alzheimer o Demència vascular) a la vellesa. Concretament, als estudis de Hassing et al (9) 
s’identifica el sobrepès com a factor de risc per a la demència, i a més, diferint amb estudis 
anteriors, s’observa el mateix patró per a homes i dones. L’estudi, però, té carències que els 
mateixos autors reconeixen, ja que l’adipositat o la mesura del diàmetre de la cintura serien 
millors indicadors del risc de desenvolupar algun tipus de demència en el futur que el pes 
corporal en sí. Una d’aquestes mesures – el diàmetre de la cintura, la trobem als treballs de 
Whitmer et al (27), on s’extreu la conclusió de que aquest paràmetre té major influència que 
l’IMC sobre el risc de desenvolupar demència. Aquest fet es podria deure a que el greix 
visceral és metabòlicament més actiu que el subcutani, i això podria provocar una major 
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influència en la producció d’adipoquines pro-inflamatòries i en la propensió a la resistència a 
la insulina (RI). 
A nivell molecular, s’han suggerit diversos factors que podrien relacionar l’obesitat amb 
alteracions cognitives a l’hipocamp. El més destacat és la neuroinflamació, proposada a 
estudis com els de knight et al (28) o a la revisió de Miller et al (29) com a esdeveniment 
desencadenant de diverses alteracions a l’hipocamp que desembocaran en alteracions 
cognitives. La inflamació està associada a la obesitat, i a nivell cerebral podria provocar 
remodelació sinàptica, neurodegeneració i fins i tot estrès oxidatiu i apoptosi a l’hipocamp, 
donant lloc a resultats negatius en la funció cognitiva. Miller et al (29) descriuen un model on 
l’obesitat provocaria un augment en la circulació de citoquines pro-inflamatòries, triglicèrids i 
cèl·lules immunes, que juntament amb l’increment de la permeabilitat de la barrera 
hematoencefàlica conduirien a la inflamació central. Un altre factor que podria ser 
d’importància en el deteriorament de la funció cognitiva, i en especial en el desenvolupament 
d’Alzheimer, podria ser la resistència central a insulina, ja que provoca un augment en els 
nivells circulants de glucosa, cosa que podria provocar una des-regulació de l’activitat de 
quinases i fosfatases de la proteïna Tau, hiperfosforil· lada als cervells de malalts d’Alzheimer 
(30). 
 
1.5. “Falsos delgados”, un problema de salut latent 
En relació amb el tema del sobrepès/obesitat i també amb les dietes desequilibrades, 
apareixen els “falsos delgados”, coneguts com a MONW (“metabolic-obese, normal-weight”) 
o TOFI (“thin-out, fat-inside”). Aquests individus són bastant comuns a la població general 
(entorn al 18% a l’any 2003) (31), i es caracteritzen per tenir un pes normal segons l’IMC 
(índex de massa corporal, Kg/m2) i estar prims externament a la vegada que presenten una 
important desregulació metabòlica i complicacions associades a l’obesitat com per exemple 
algunes característiques del síndrome metabòlic (obesitat central, hiperglucèmia, hipertensió, 
hipertrigliceridèmia, baixos nivells de colesterol HDL, esteatosi hepàtica, resistència a la 
insulina), així com major risc d’accidents cardiovasculars i inflamació sistèmica. Aquestes 
alteracions metabòliques solen ser causades per un elevat percentatge de greix en la 
composició corporal, que a més es localitza a l’abdomen (greix central o visceral). Una 
ingesta inadequada, com ara la de dietes riques en greixos, és un dels principals factors 
etiològics que poden conduir a persones amb normopès a desenvolupar aquests tipus 
d’alteracions a nivell metabòlic.  
El diagnòstic a temps dels MONW és molt important, ja que el tractament basat en dietes 
adequades, exercici, i fàrmacs (en cas de ser necessaris) té un molt bon pronòstic a llarg 
termini, sempre que s’iniciï abans de que les alteracions metabòliques hagin esdevingut 
irreversibles. El problema és que aquest diagnòstic es dóna en pocs casos, ja que el tipus 
d’alteracions que pateixen aquests individus no es manifesten simptomàticament fins que no 
arriben a un cert nivell de gravetat, i la falta d’indicis externs de risc d’alteracions 
metabòliques com ara l’obesitat o sobrepès provoca, en molt de casos, que no es realitzin les 
proves necessàries per a la detecció d’aquesta condició (revisat en 32-34). 
Per tant, segons el que s’ha exposat en apartats anteriors sobre la relació que tenen les dietes 
hiperlipídiques i l’obesitat amb el desenvolupament d’alteracions cognitives, i l’existència 
d’estudis que també relacionen al síndrome metabòlic amb aquestes alteracions (revisat a 35), 
és lògic pensar que aquests individus podrien estar en risc de patir aquests problemes, encara 
que actualment no existeixen estudis sobre el tema.  
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2. OBJECTIUS 
 
Actualment es troben pocs estudis on es relacioni la ingesta de dietes hiperlipídiques amb 
alteracions cognitives a nivell d’expressió gènica. A més, els pocs estudis que es troben a 
nivell molecular normalment fan referència a un o a pocs gens, per això es troba a faltar una 
visió integradora del tema. Per tant, l’objectiu d’aquest estudi és realitzar una revisió de l’estat 
actual del tema per a identificar gens clau que relacionin la ingesta de dietes riques en greixos 
amb alteracions cognitives a nivell d’hipocamp; dissenyar “primers” per a aquest conjunt de 
gens, i estudiar la seva expressió a l’hipocamp de rates alimentades amb una dieta 
hiperlipídica (45% de Kcal corresponents a greix) administrada de manera isocalòrica a una 
dieta control, per tal de no induir l’aparició d’obesitat.   
 
 
 
3. MATERIALS I MÈTODES  
 
3.1. Cerca bibliogràfica 
Inicialment es va realitzar una cerca bibliogràfica per a identificar gens clau que poguessin 
resultar d’interès per a l’estudi de la relació entre la ingesta d’una dieta hiperlipídica i 
alteracions cognitives a nivell d’hipocamp. La selecció d’aquests gens d’interès es realitzà 
mitjançant recerca bibliogràfica a la base de dades PubMed, utilitzant les paraules clau “high 
fat diets”, “brain disorders”, “cognitive impairment”, i “hippocampal gene expression” en 
distintes combinacions. S’escolliren articles originals on s’analitzava l’expressió de 
determinats gens a l’hipocamp de rates o ratolins alimentats amb dietes riques en lípids.  
 
3.2. Disseny experimental 
La determinació del grau d’expressió dels gens d’interès a nivell d’ARNm s’ha realitzat a 
partir de mostres d’hipocamp obtingudes de rates Wistar mascle (Charles River Laboratories 
France) estabulades a 22ºC amb un període de llum/obscuritat de 12h. Les rates foren 
dividides en dos grups alimentats durant 4 mesos, des del segon mes de vida, amb dietes 
comercials amb distinta proporció de macronutrients administrades isocalòricament. Un 
primer grup, el control (C; n=6), s’alimentà amb una dieta normolipídica (Ref# D12450B de 
Research Diets) a la qual només un 10% de les Kcal ingerides provenien de lípids. D’aquests 
lípids, un 40% eren àcids grassos poliinsaturats, un 34,7% monoinsaturats, i un 25,1% 
saturats. La resta de calories s’obtenien a partir de carbohidrats (70%) i proteïnes (20%). El 
segon grup, en canvi, s’alimentà amb una dieta hiperlipídica (HF; n=5) (Ref# D12451 de 
Research Diets) a la qual aquest macronutrient suposava un 45% de les Kcal consumides, 
deixant només un 35% de la ingesta calòrica als carbohidrats i mantenint el 20% de calories 
aportades per proteïnes. Referent al perfil d’àcids grassos d’aquest segon grup, un 18,5% 
d’aquests eren poliinsaturats, un 45,3% monoinsaturats i el 36,3% eren saturats. 
Els animals foren sacrificats als 6 mesos d’edat per decapitació i els teixits extrets varen ser 
conservats a -80ºC per a evitar la degradació de l’ARN per acció d’ARNases.  
Al present projecte es va treballar a partir de mostres d’hipocamp que ja havien estat 
recollides a partir d’aquests animals. A més, em subministraren dades sobre el pes corporal i 
l’adipositat, així com altres paràmetres fisiològics rellevants per a la interpretació dels 
resultats obtinguts. 
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3.3. Disseny de “primers” per als gens seleccionats 
Per al disseny dels “primers” s’ha utilitzat el programa informàtic “PRIMER3 INPUT 4.0”. A 
aquest programa se li introdueix la seqüència d’ARNm del gen (extreta de la base de dades 
Nucleotide) perquè generi diverses seqüències de possibles “primers”. A continuació se n’ha 
de triar una parella que compleixi les següents condicions: han d’entrar dins un exó codificant 
(aquesta informació pot extreure`s de la base de dades Gene); la Tm (temperatura de fusió) 
dels dos “primers” ha de ser igual o molt semblant (+1ºC); el percentatge de CG ha de ser 
menor o igual al 55%; i finalment la mida de l’amplicó (fragment del gen que serà amplificat) 
s’ha de trobar entre 120 i 130 pb aproximadament (de no ser possible ha de ser menor a 250 
pb).  
Una vegada es tenen les seqüències dels “primers” s’ha de comprovar que aquests són 
específics del gen que volem amplificar. A més, podem fixar-nos si també serveixen per a una 
espècie distinta a la seleccionada inicialment. Per això s’introdueixen les seqüències al 
programa “Nucleotide Blast”  (indicant que són seqüències d’ARNm), al qual es pot accedir a 
través de PubMed. El “Nucleotide Blast” generarà una taula de resultats on podrem observar 
amb quins gens i de quines espècies s’adhereixen els nostres “primers”.  
 
3.4. Aïllament d’ARN de mostres d’hipocamp 
L’extracció d’ARN de les mostres d’hipocamp es realitzà a partir d’homogenats obtinguts 
amb el lisat de tot el teixit dins 1 mL de Tripure (Roche Diagnostics, Barcelona, España). 
Aquest reactiu provoca la ruptura de les cèl·lules, i a la vegada desnaturalitza les nucleases 
endògenes dels teixits, impedint que aquestes degradin l’ARN. Una vegada obtingut 
l’homogenat s’aconsegueix l’aïllament de l’ARN per mitjà de diverses centrifugacions amb 
distints reactius. Primer, se separen les proteïnes mitjançant la precipitació d’aquestes amb 
cloroform. A continuació, l’ARN es precipita per incubació amb isopropanol. Finalment, el 
precipitat d’ARN es purifica per mitjà de la precipitació amb etanol 75%.  
Per a impedir la degradació de l’ARN és important que tot el procediment sigui realitzat a 4ºC 
i amb materials i reactius estèrils.  
 
3.4.1. Quantificació de l’ARN 
Es va quantificar espectrofotomètricament la concentració d’ARN de cada mostra mesurant 
l’absorbància a 260 nm. Les mesures d’absorbància es realitzaren amb l’espectrofotòmetre 
“NanoDrop ND-1000 spectrophotometer” (NadroDrop Technologies Inc., Wilmington, DE, 
USA), introduint-hi 2 µL de mostra. A part de l’absorbància a 260 nm, l’espectrofotòmetre 
proporciona els ratis Abs260/Abs280 i Abs260/Abs230, útils per a valorar la puresa de les mostres. 
El primer rati serveix per a detectar contaminació per proteïnes, i el segon contaminació per 
dissolvents orgànics. A totes les mostres els ratis foren els adequats.  
 
Una vegada quantificades les mostres, es realitzaren dilucions per tal d’obtenir alíquotes amb 
una concentració de 50ng ARN/µL. 
 
3.4.2. Comprovació de l’estat de les mostres d’ARN 
La correcta purificació de l’ARN i la seva integritat es comprovaren a través d’una 
electroforesi en gel d’agarosa 1% carregant 0,25µg d’ARN per cada mostra. Si l’ARN ha estat 
correctament purificat i a més es troba en bon estat s’han d’observar dues bandes al gel, les 
corresponents a dos ARNs ribosòmics (ARNr 28S i ARNr 18S) que son molt abundants. A 
més, la banda d’ARNr 28S ha de tenir una intensitat major que la de l’ARNr 18S. Si l’ARN 
estàs parcialment degradat es veuria una banda difusa, i si estàs totalment degradat només 
podríem observar una petita banda de baix pes molecular. A la Figura 2 podem observar el gel 
amb els resultats de l’electroforesi. Aquests resultats són positius, ja que s’observen ben 
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definides les dues bandes esperades (a més la banda corresponent a l’ARNr 28S és més 
intensa).  
 
 

 
 
 
 
 
3.5. Elecció del gen constitutiu 
Per a comparar l’expressió gènica a nivell d’ARNm dels distints grups experimentals, és 
necessari corregir els resultats obtinguts a la Q-PCR referint-se a l’expressió d’un gen 
constitutiu. Un gen constitutiu és aquell que no varia els seus nivells d’expressió a causa del 
tractament seguit. Per tant, si corregim els resultats de l’expressió gènica amb els resultats 
obtinguts per al gen de referència minimitzarem la variabilitat dels resultats deguda al procés 
experimental.  
Es realitzaren Q-PCR amb distints gens constitutius amb l’objectiu de seleccionar el més 
adequat. Els gens que s’analitzaren foren β-actina, ARNr 18S, i Gapdh, gens amplament 
utilitzats com a constitutius (36). A part, es va provar el gen Rplp0, la utilització del qual 
també s’ha estès darrerament (37). Finalment es va optar per utilitzar el gen Rplp0 com a 
constitutiu, ja que va ser el que menor variació va donar entre els distints grups experimentals. 
 
3.6. Determinació de l’expressió gènica per Q-PCR  
 
3.6.1. Retrotranscripció 
Mitjançant la tècnica de la retrotranscripció (RT), l’ARN aïllat es transcriu inversament a 
ADN complementari (ADNc) per l’acció de la transcriptasa inversa MuLV RT (murine 
leucèmia virus reverse transcritase; Applied Biosystems, Madrid, España). La reacció es 
realitzà al termociclador “Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler” (Applied Biosystems, 
Madrid, España). 

Figura 2. Electroforesi en gel d’agarosa 1% de les mostres d’ARN aïllat. Es poden observar les bandes 
d’ARNr 28S i 18S. 
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3.6.3. Q-PCR a temps real (real time quantitative polymerase chain reaction) 
Per a quantificar l’expressió dels distints gens, s’amplificà mitjançant Q-PCR a temps real 
(reacció en cadena de la polimerasa quantitativa) l’ADNc obtingut a la retrotranscripció. La 
reacció de la Q-PCR es va realitzar amb l’aparell “Applied Biosystem StepOnePlusTM Real-
Time PCR Systems” (Applied Biosystem, Madrid, España). En aquesta tècnica es mesura la 
quantitat d’ADN contínuament, enregistrant el temps en què es detecta per primera vegada el 
producte amplificat (moment en el qual la fluorescència supera el background i comença 
l’amplificació exponencial de l’ADN). Aquest punt s’expressa mitjançant el valor Ct (“cycle 
number”), que és calculat amb el software “Step One Software 2.0”. Per a la detecció de 
l’ADN aquest ha d’estar marcat, i en aquest cas hem utilitzat el fluoròfor inespecífic SYBR 
Green, que quan s’intercala entre les bases de l’ADN emet fluorescència. Com més gran sigui 
el nombre de copies inicials, abans començarà l’amplificació exponencial de l’ADN, i menor 
serà el Ct. Per tant, el valor Ct està inversament relacionat amb els nivells d’expressió gènica. 
Finalment, l’expressió gènica relativa es calcula en funció del gen de referència o gen 
constitutiu (Rplp0), i mitjançant el mètode 2-∆∆Ct (38) és expressada en percentatge respecte al 
grup control (l’expressió del qual es considera el 100%). 
 
3.7. Anàlisi estadístic 
Les dades obtingudes s’analitzaren amb el programa estadístic “IBM SPSS Statistics 21.Ink” 
per a Windows (SPSS, Chicago, IL, USA). Tots els resultats s’expressen com la mitjana 
+SEM (error estàndard de la mitjana). Les diferències entre els resultats obtinguts per als 
distints grups experimentals (Control i HF45% isocalòrics) es van analitzar mitjançant 
l’estadístic t-Student per a mostres independents. Es considera que existeixen diferències 
significatives quan p<0,05 a no ser que s’especifiqui el contrari. 
 
 
 
4. RESULTATS 
 
4.1. Selecció dels gens d’interès 
Es va trobar un nombre reduït d’estudis on s’hagués analitzat l’efecte de dietes hiperlipídiques 
administrades a rates o ratolins adults sobre l’expressió gènica a nivell d’ARNm a 
l’hipocamp. Per tant, tots els gens que havien mostrat una expressió alterada a aquests estudis 
foren seleccionats. Aquests gens són: Arc (39), Nmdar1(39), Nrf2 (40), Sirt1 (41), i Zpr1 (42).  
Addicionalment, es varen incloure a l’estudi 2 gens relacionats amb alteracions cerebrals 
(Sorl1, Tmcc2) que es varen trobar alterats a un anàlisis de “microarray” dut a terme 
anteriorment pel grup de recerca del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i 
Biotecnologia (LBNB) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en rates alimentades amb 
dietes hiperlipídiques (60% de Kcal corresponents a lípids). Els gens seleccionats codifiquen 
per a proteïnes que participen a processos que de no donar-se de manera adequada poden 
interferir en el funcionament de l’hipocamp, com ara la protecció oxidativa. En l’apartat de 
discussió es comentaran en detall les funcions de tots els gens estudiats.  
 
4.2. Paràmetres corporals i fisiològics dels subjectes experimentals  
En aquest apartat es presenten distintes dades dels subjectes experimentals, que encara que no 
fossin recollides ni analitzades per mi, són exposades aquí degut a la seva rellevància a l’hora 
de valorar els efectes produïts sobre el metabolisme per la dieta HF. Podem observar que 
l’alimentació amb aquesta dieta rica en greixos (45% de les Kcal consumides) administrada 
de manera isocalòrica a la dieta control no produeix un increment del pes corporal total 
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(Figura 3A) ni del percentatge de massa grassa significatius (Figura 3B). En canvi, com es pot 
observar a la Figura 4A, els nivells de glucosa sèrica sí que es veuen augmentats 
significativament a les rates que han estat tractades amb la dieta HF des del primer mes 
d’administració de la dieta, mentre que no es va produir cap canvi als nivells d’insulina 
circulant (Figura 4B). Referent a l’HOMA-Index, un indicador de la resistència a insulina, 
tampoc es veuen diferències significatives entre els dos grups experimentals (Figura 4C). 
Finalment, el contingut greixós (en forma de triglicèrids) del fetge augmentà 
significativament a les rates alimentades amb la dieta HF (Figura 5), signe d’esteatosi 
hepàtica. En tots els casos, les diferències entre ambdós grups experimentals es calcularen 
mitjançant l’estadístic t-Student (control vs HF) amb una significància del 95% (p<0,05). 
 

 
 
 
Figura 3. Evolució de (A) el pes corporal en grams i (B) del contigut de massa grassa en percentatge dels 

grups experimentals Control i HF(45%). Els resultats s’expressen com la mitjana +SEM (t-Student control vs 

HF, *p<0,05).  
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Figura 4. Nivells circulants de (A) glucosa i (B) insulina; i (C) HOMA-Index dels grups experimentals Control i 

HF(45%) a distints moments de l’estudi. Els resultats s’expressen com la mitjana +SEM (t-Student control vs 

HF, *p<0,05).  

Figura 5. Nivells de triglicèrids hepàtics (mg TG/g 

teixit) dels grups experimentals Control i HF(45%) 

una vegada finalitzat l’estudi. Els resultats 

s’expressen com la mitjana +SEM  

(t-Student control vs HF, *p<0,05).  
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4.3. “Primers dissenyats” 
La seqüència dels “primers” dissenyats i utilitzats en aquest estudi i la mida del seu producte 
gènic (amplicó) es mostren a la taula 1. 
 
 
 
 
Gen Seq. “Primer Forward “(5’ – 3’) “Seq. Primer Reverse” (3’ – 5’) Mida 

Amplicó 
(pb) 

Arc TTACCAGCGAGTCAGTAGCC GGTTGTGTGGCAGTTGTGA 200 
Nmdar1 ACTCCCAACGACCACTTCAC TCGCATCATCTCAAACCAGA 180 
Nrf2 CAGAGCAAGTGACGAGATGG CCGAAATGTTGAGTGTGGTG 177 
Sorl1 CACCGTCTCATTGTCAGCAC ATCTCGTAGCCCCTGGTTTTC 149 
Tmcc2 TCCTCCTCTACCACCGATACC CTCCCTTGTCACCCTTGTCC 170 
Zpr1 GGATTACCCTCCACATCACAG TGTCTTTCAGCAGTCCTTCG 153 
Rplp0 (gen 
constitutiu) 

GCAGCATCTACAGCCCAGAG TCGCATCATCTCAAACCAGA 213 

 
Per a cada parella de “primers” es va comprovar que únicament s’amplificava un producte i 
que aquest corresponia a la mida esperada. 
 
4.4. Canvis en l’expressió gènica a nivell d’hipocamp 
Els resultats de la determinació per Q-PCR a temps real del grau d’expressió a nivell 
d’ARNm dels distints gens seleccionats per a la realització de l’estudi (Arc, Nmdar1, Nrf2, 
Tmcc2, Sorl1, i Zpr1) es presenten agrupats a la Figura 6 en ordre alfabètic. L’expressió 
gènica s’indica considerant que al grup control és el 100% i referint l’expressió del grup 
HF(45%) a la del control. Els resultats mostren una disminució significativa de l’expressió 
dels gens Sorl1 i Zpr1 (t-Student control vs HF, p<0,05) com a resultat de l’alimentació amb 
la dieta HF(45%), mentre que per als gens Arc i Nmdar1 no s’observa variació en els nivells 
d’expressió. 
Per als gens Nrf2 i Tmcc2, encara que el p valor sigui major que 0,05 (t-Student control vs 
HF; p=0,08 i p=0,14 respectivament) i no es puguin considerar diferències estrictament 
significatives s’observa una tendència a la disminució dels nivells d’ARNm com a resultat de 
l’alimentació amb la dieta HF(45%). A més, cal destacar que per a aquests gens la resposta a 
la dieta va variar molt entre individus, ja que per als dos gens hi ha dos individus on 
clarament s’ha donat una disminució important en l’expressió, mentre que als altres subjectes 
no s’ha observat resposta. Degut a aquesta variació entre individus la mitjana s’acosta més a 
la del grup control i augmenta el p valor. A la Taula 2 es mostren els valors numèrics de 
l’expressió gènica dels individus del grup HF(45%) (Nota: les dades de l’individu 2 del grup 
HF(45%) varen ser descartades, ja que es consideraren un cas atípic o “outlier”).  
Els resultats obtinguts per al gen Sirt1 no es mostren, ja que no es va detectar expressió a cap 
dels dos grups experimentals.  

Taula 1. Seqüència dels “primers” utilitzats a la Q-PCR i mida de l’amplicó en pb.  
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Expressió gènica (%) 
Grup 

HF(45%) 
Nrf2 Tmcc2 

1 42,29 57,68 
3 34,56 91,00 
4 93,12 97,41 
5 82,23 59,26 

 
 
 
5. DISCUSIÓ 
 
5.1. Paràmetres corporals i fisiològics dels subjectes experimentals  
Tal com s’esperava al administrar la dieta hiperlipídica en condicions isocalòriques respecte a 
una dieta control, les rates de l’estudi no desenvoluparen obesitat, sinó que aquestes es 
mantingueren dins els intervals de normopès. A més, l’alimentació a llarg termini (4 mesos) 
amb una dieta HF on el 45% de les calories ingerides corresponien a lípids tampoc va produir 

Figura 6. Grau d’expressió de distints gens a nivell d’ARN missatger a l’hipocamp dels grups experimentals 

Control i HF(45%). Els resultats s’expressen com la mitjana +SEM (t-Student control vs HF, *p<0,05 a no ser 

que s’indiqui el contrari). El nivell d’expressió gènica del grup HF s’expressa com a percentatge respecte de 

la mitjana del grup control, que està referida al 100%. 

Taula 2. Nivells d’expressió gènica de Nrf2 i Tmcc2 a l’hipocamp 

dels individus del grup experimental HF(45%). El nivell 

d’expressió de cada individu s’ha de tenir en compte en 

comparació amb la mitjana del grup control, que està referida a 

100% per a tots els gens. Els resultats amb una variació 

considerable apareixen destacats en vermell. 
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un canvi significatiu en el percentatge de massa grassa. L’índex HOMA (indicador de 
resistència a insulina) i els nivells sèrics d’insulina tampoc reflectiren canvis significatius. En 
canvi, si que es va produir un augment notable en els nivells de glucosa circulants i la 
quantitat relativa de triglicèrids hepàtics (mg Tg/g fetge), que mostra un principi d’esteatosi o 
fetge gras. Aquestes dues darreres característiques són pròpies del síndrome metabòlic. Per 
tant, podem classificar els subjectes del grup experimental HF com a individus MONW, ja 
que malgrat no experimentar augment de pes mostren signes de síndrome metabòlic 
relacionats amb la ingesta de una dieta desequilibrada, rica en greix (31-34).  
 
5.2. Canvis en l’expressió gènica a nivell d’hipocamp 
Al present estudi hem pogut comprovar que l’administració d’una dieta hiperlipídica (45% de 
les Kcal en forma de lípids) en quantitats isocalòriques a la dieta control provoca una 
disminució significativa de l’expressió gènica a nivell d’ARNm a l’hipocamp per als gens 
Sorl1 i Zpr1. Per una altra banda, per als gens Nrf2 i Tmcc2 s’observen distints patrons de 
resposta entre els subjectes experimentals que resulten en una tendència quasi significativa 
cap a la disminució de la seva expressió. Finalment, l’expressió gènica de Arc, Nmdar1, i 
Sirt1 no s’ha vist alterada per la dieta. A continuació s’exposa breument la funció d’aquests 
gens i les implicacions que podria tenir la disminució de la seva expressió sobre les 
alteracions cognitives a nivell d’hipocamp.  
 
- Sorl1 
La proteïna SorL1 (“sortilin-related receptor gene”), també coneguda com SorLA (“Sorting-
related receptor with A-type repeats”) o LR11 (“LDL receptor relative with 11 ligand-binding 
repeats”), està involucrada en el tràfic intracel·lular de la proteïna precursora β-amiloide 
(APP). Per tant, quan l’expressió de Sorl1 es veu disminuïda hi ha una acumulació de la 
proteïna β-amiloide que resulta tòxica per a les neurones. L’acumulació de proteïna β-
amiloide és una de les característiques principals dels cervells dels malalts d’Alzheimer, i a 
més, s’ha vist una disminució en l’expressió de SorL1 al cervell d’aquests pacients, per tant 
podríem considerar-ho un marcador d’alteracions cognitives (43,44).   
Al nostre estudi veiem una disminució significativa de l’expressió de Sorl1 al grup HF(45%). 
Per tant, es demostra que una dieta hiperlipídica pot provocar en rates alteracions a nivell 
d’expressió gènica a l’hipocamp que són indicatives d’alteracions cognitives, fins i tot abans 
de l’aparició de símptomes més evidents d’un mal estat nutricional com podrien ser l’obesitat 
o la resistència a insulina.  
 
- Zpr1 
ZPR1 (“Zinc Finger Protein ZPR1”) és una proteïna amb motius estructurals de dits de zinc 
imprescindible per a la proliferació i la viabilitat cel·lular. En diversos estudis s’ha comprovat 
que ZPR1 es troba al citoplasma durant les fases G1 i G2/M del cicle cel·lular, i que durant la 
fase S, com a conseqüència de l’estimulació de la proliferació cel·lular per mitògens, es 
localitza al nucli (45,46). Probablement la seva funció al nucli sigui la de regular la 
localització subnuclear de diverses proteïnes necessàries per a la proliferació cel·lular com ara 
el factor de transcripció d’histones o altres proteïnes implicades en la síntesi d’ADN (46).  
La falta parcial d’aquest gen té implicacions a malalties neurodegeneratives motores com per 
exemple l’atròfia muscular espinal, on s’ha vist que una baixa expressió de Zpr1 provoca 
defectes en la mielina i disrupció dels microtúbuls axonals (conjuntament amb l’acumulació 
de Tau hiperfosforil· lada), que resulten en la pèrdua progressiva de neurones motores (47). 
Per tant, la disminució en l’expressió de Zpr1 causada per la dieta HF que s’observa en aquest 
estudi podria resultar en una disminució de la proliferació cel·lular a l’hipocamp, que a la 
llarga es podria traduir en neurodegeneració.  
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- Nrf2 
L’expressió del gen Nrf2 (“NF E2-related factor 2”) és fonamental per a la protecció davant 
l’estrès oxidatiu, ja que és el principal factor de transcripció (FT) que activa l’element 
regulatori cis ARE (“Antioxidant Response Element”), que controla l’expressió d’enzims de 
detoxificació de fase II (per exemple la síntesi i metabolisme de l’enzim glutatió reductasa 
entre d’altres) (48-50).  
La protecció davant l’estrès oxidatiu juga un paper molt important al cervell, on el consum 
d’O2, i per tant la producció d’espècies reactives d’oxigen (ROS), són molt elevats. Per tant, 
és important una correcta activació de la via Nrf2-ARE en cas de ser necessari. Tanta és la 
importància d’aquest sistema que s’ha observat una disminució de la seva activitat a individus 
afectats per malalties neurodegeneratives com per exemple l’Alzheimer o el Parkinson, per 
això es pensa en la sobre-expressió d’aquest gen com a diana terapèutica per a aquests tipus 
de trastorns (49).  
En condicions d’homeostàsia, el factor de transcripció NRF2 es troba segrestat al citoplasma 
mitjançant la interacció amb la proteïna Keap1, que provoca la seva ubiquitinació i 
degradació al proteasoma 26S. Així, aquest FT no pot entrar al nucli per unir-se i activar el 
seu element cis de resposta (ARE). Davant la presència d’estímuls estressors (per exemple 
ROS o productes d’oxidació de lípids) es produeix un canvi conformacional de la proteïna 
Keap1 i/o es fosforil· la la Ser40 de NRF2, provocant l’alliberació de l’FT, que serà translocat 
al nucli on s’unirà a l’element ARE activant l’expressió d’enzims de detoxificació (revisat a 
48-50). L’increment d’insulina com a resposta a la ingesta també activa l’entrada de NRF2 al 
nucli a través de la inhibició d’un inhibidor (GSK-3β)(48). 
En aquest estudi s’ha observat una disminució significativa en l’expressió del gen Nrf2 com a 
resultat de l’administració de la dieta HF(45%), resultat que segons la informació acabada de 
donar recolzaria la hipòtesi d’una alteració cognitiva, en aquest cas deguda a l’estrès oxidatiu 
provocat a les cèl·lules de l’hipocamp. Els resultats coincideixen amb els estudis de Morrison 
et al (40), on una dieta hiperlipídica (60% greix) administrada a ratolins joves i que 
incrementa el pes corporal, produeix una disminució de l’expressió de Nrf2 a la vegada que 
empitjora els resultats obtinguts als tests de memòria o comportament.  
 
- Tmcc2 
TMCC2 (“Transmembrane and coiled-coil domain family 2”) és una proteïna present al 
reticle endoplasmàtic que interacciona amb les proteïnes apoE i APP (proteïna precursora β-
amiloide), i que s’expressa amplament a neurones (51). S’ha observat que aquesta proteïna 
podria tenir una possible contribució al metabolisme β-amiloide anormal característic de la 
malaltia d’Alzheimer. S’ha de tenir en compte però, que aquests estudis s’han fet en relació a 
variants de les proteïnes apoE i APP que han estat identificades anteriorment com a factors de 
risc de patir Alzheimer (52). Però a més, s’ha observat que la interrupció en la funció de 
TMCC2 es relaciona amb neurodegeneració (52), mentre que l’expressió ectòpica d’un 
ortòleg de TMCC2 a Drosophila, conegut com Dementina, permet revertir els efectes causats 
per l’expressió de precursors de la proteïna amiloide humana (51). 
 
Al nostre estudi, s’observa una disminució de l’expressió de Tmcc2 a l’hipocamp, la qual cosa 
segons el comentat anteriorment, podria suposar un major risc de patir alteracions cognitives.  
 
- Arc, Nmdar1 i Sirt1 
L’expressió d’aquests tres gens disminuïa com a conseqüència de la ingesta de dietes 
hiperlipídiques als estudis escollits durant la selecció de gens d’interès (39,41). Al present 
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estudi, en canvi, no s’han vist canvis en el seu nivell d’expressió en hipocamp en rates 
MONW com a resultat de la intervenció nutricional realitzada.  
Els gens Arc (“Activity-Regulated Cytoskeleton-Associated Protein”) i Nmdar1 (subunitat 1 
del receptor de glutamat N-metil D-aspartat) són indicadors d’activitat i plasticitat sinàptica 
durant l’aprenentatge respectivament (53,54). La sirtuina 1 (SIRT1), en canvi, és una proteïna 
protectora davant les alteracions cognitives produïdes a l’hipocamp com a resultat de la 
resistència cerebral a la insulina (55). Per tant, una disminució en l’expressió d’aquests gens 
podria ser indicadora d’alteracions cognitives.  
 
 
 
6. CONCLUSIONS 
 
Els resultats de l’estudi mostren que, a rates, l’administració crònica d’una dieta rica en 
greixos en quantitats isocalòriques a una dieta control té uns efectes sobre l’expressió gènica a 
l’hipocamp que s’han relacionat amb alteracions cognitives. Dels gens estudiats, aquells 
relacionats amb l’activitat neuronal com Arc i Nmdar1 no s’han vist afectats, mentre que s’ha 
observat una disminució significativa a gens que juguen papers importants en la protecció 
front a l’estrès oxidatiu o la proliferació cel·lular, com són Nrf2 i Zpr1, respectivament. Això 
indica que l’efecte perjudicial que tenen les dietes hiperlipídiques sobre la funció cognitiva 
(comprovat a diversos estudis de comportament: 21,22) podria estar explicat a nivell 
molecular pel dany cel·lular provocat via estrès oxidatiu i/o per la disminució en la capacitat 
cel·lular de proliferació més que per la disminució de l’activitat dels sistemes sinàptics. Per 
una altra part, també s’ha d’assenyalar la disminució en l’expressió de la SorL1 i Tmcc2, fet 
que es pot considerar com un marcador de risc d’alteracions cognitives (43,44,51). 
 
Un punt important a destacar, degut a la falta d’estudis en aquest camp en concret, és que les 
rates no havien desenvolupat obesitat ni adipositat incrementada com a resposta a la dieta, 
encara que tenien algun paràmetre indicador de síndrome metabòlic (nivells elevats de 
glucosa sèrica i triglicèrids hepàtics). Així, poden ser considerades un model de MONW que 
prova que les alteracions a l’hipocamp a nivell molecular degudes a dietes hiperlipídiques 
tenen lloc abans de l’aparició de símptomes clars de mala alimentació com per exemple 
augment de pes, indicant que una part de la societat podria tenir risc de sofrir alteracions 
cognitives sense possibilitat de saber-ho i controlar la dieta degut a la difícil detecció 
d’aquests individus.  
 
Finalment, remarcar que a les múltiples alteracions metabòliques que han estat 
tradicionalment associades a la ingesta de dietes riques en greixos (com resistència a la 
insulina, hipercolesterolèmia, hipertensió i fetge gras) es sumen també les alteracions 
cognitives. Aquesta situació és especialment preocupant degut a que la ingesta de greix està 
augmentant a les societats desenvolupades. El resultats d’aquest treball posen de manifest que 
un increment en la ingesta de greixos, podria anar associat a un major risc de patir alteracions 
cognitives encara en absència d’adipositat incrementada.  
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