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Resum	
L’obesitat	és	una	patologia	multifactorial	i	complexa	que	genera	gran	preocupació	en	les	societats	
occidentals	per	la	seva	creixent	incidència	en	la	població,	cada	cop	en	individus	més	joves.	Part	de	la	
investigació	sobre	el	seu	diagnòstic	primerenc	es	centra	en	els	microARN	(miARN),	molècules	d’uns	
19-23	 nucleòtids	 amb	 cert	 potencial	 de	 modular	 l’expressió	 gènica	 i	 epigenètica,	 presents	 en	
pràcticament	tots	els	fluids	biològics.	La	seva	relació	amb	l’obesitat	i	altres	factors	associats	a	aquesta	
patologia	és	prou	coneguda.	Aquest	treball	pretén,	en	primer	lloc,	posar	a	punt	la	metodologia	per	
la	seva	recollida,	emmagatzematge	i	extracció	a	partir	de	mostres	de	saliva,	i	l’anàlisi	posterior	dels	
seus	 nivells	 i	 expressió	 en	 aquest	 fluid,	 especialment	 del	 miR-222.	 S’ha	 disposat	 d’un	 grup	
experimental	format	per	101	voluntàries	(normopès=69,	obès=32),	dones	d’entre	18	i	45	anys,	de	
les	quals	s’han	analitzat	les	característiques	antropomètriques	i	de	la	dieta	per	correlacionar-ho	amb	
possibles	 canvis	 en	 l’expressió	 dels	miARN.	 S’ha	observat	 com	 la	 gran	majoria	 de	 les	 voluntàries	
segueixen	 dietes	 desequilibrades,	 amb	 un	 perfil	 hipoglucídic,	 hiperlipídic	 i	 hiperproteic.	 S’han	
aconseguit	determinar	les	condicions	de	presa	i	emmagatzematge	de	mostres	de	saliva	i	optimitzar	
un	protocol	basat	en	el	mètode	de	miRvana®	per	l’extracció	de	l’ARN	total.	S’ha	caracteritzat	el	perfil	
de	Small	RNA	i	miARN	per	mitjà	d’electroforesi	automatitzada,	i	s’han	quantificat	els	nivells	d’aquests	
diferents	 tipus	d’ARN,	arribant	a	 la	 conclusió	que	 la	 cohort	obesa	 tendeix	a	presentar	una	major	
expressió	 dels	 diferents	 tipus	 d’ARN	 que	 la	 cohort	 normopès.	 En	 la	 mateixa	 línia,	 l’anàlisi	 de	
l’expressió	del	miR-222	per	mitjà	de	RT-PCR	ha	revelat	una	expressió	més	elevada	en	la	cohort	obesa	
que	 en	 la	 normopès,	 però	 no	 de	 forma	 estadísticament	 significativa,	 ja	 que	 s’ha	 observat	 una	
variabilitat	 considerable	 entre	 individus	 del	 mateix	 grup	 experimental.	 Finalment,	 s’ha	 vist	 una	
correlació	negativa	entre	l’expressió	del	miR-222	i	la	ingesta	lipídica	en	individus	obesos,	mostrant	
una	 possible	modulació	 d’aquest	miR-222	 per	mitjà	 de	 la	 dieta.	 En	 conjunt,	 aquestes	 evidències	
podrien	 contribuir	 a	 incrementar	 el	 coneixement	 en	 l’estudi	 dels	 miARN	 en	 els	 fluids	 biològics,	
especialment	en	saliva,	la	seva	relació	amb	l’obesitat	i	la	seva	modulació	per	determinats	nutrients	
de	 la	 dieta.	 Aquest	 coneixement	 i	 la	 seva	 aplicació	 a	 futures	mares	 abans	 de	 la	 gestació	 podria	
contribuir	 al	 desenvolupament	 de	 noves	 estratègies	 per	 a	 la	 prevenció	 de	 l’obesitat	 en	 la	
descendència.	

Abstract	
Obesity	is	a	multifactorial	and	complex	disease	that	concerns	in	western	societies	because	of	their	
increasing	incidence	in	the	population,	specially	in	young	people.	Part	of	research	is	focused	on	its	
diagnosis	 based	on	microRNA	 (miRNA),	molecules	 of	 about	 19-23	nucleotides	with	 a	 potential	 to	
modulate	gene	expression	and	epigenetics,	which	are	present	in	virtually	all	biological	fluids.	Their	
relation	with	obesity	and	other	factors	associated	with	this	pathology	is	well	known.	This	work	aims,	
firstly,	to	develop	the	methodology	for	their	collection,	storage	and	extraction	from	saliva	samples,	
and	the	subsequent	analysis	of	their	levels	and	expression	in	this	fluid,	especially	the	expression	of	
miR-222.	An	experimental	group	of	101	volunteers	(control=69,	obese=32),	women	between	18	and	
45	 years	 old,	 were	 recruited.	 Their	 anthropometric	 and	 diet	 characteristics	 were	 analysed	 and	
correlated	 with	 the	 changes	 in	 miRNA	 expression.	 We	 observed	 that	 most	 of	 volunteers	 follow	
unbalanced	diets,	with	a	hypoglycemic,	hyperlipidic	and	hyperproteic	profile.	Moreover,	in	this	work	
we	determined	the	conditions	for	collecting	and	storing	saliva	samples,	and	we	proposed	a	modified	
protocol	based	on	the	miRvana®	method	for	extracting	the	total	RNA.	The	profile	of	Small	RNA	and	
miRNA	were	characterized	by	automated	electrophoresis,	and	the	levels	of	these	types	of	RNA	were	
quantified,	reaching	the	conclusion	that	the	obese	cohort	tends	to	present	a	higher	expression	of	the	
different	types	of	RNA	than	the	control	cohort.	Similarly,	the	expression	of	miR-222,	measured	by	RT-
PCR,	 revealed	 a	 higher	 expression	 in	 the	 obese	 group	 than	 in	 control	 group,	 but	 not	 statistically	
significant,	since	a	considerable	variability	among	individuals	of	the	same	experimental	group	was	
observed.	Finally,	a	negative	correlation	between	the	expression	of	miR-222	and	lipid	intake	in	obese	
volunteers	was	also	observed,	suggesting	that	diet	could	modulate	this	type	of	miRNA	in	a	different	
way,	 depending	 on	 the	 anthropometric	 profile	 of	 the	 volunteers.	 Overall,	 these	 evidences	 could	
contribute	to	increase	the	knowledge	in	the	study	of	the	miRNA	in	the	biological	fluids,	specially	in	
saliva,	their	relation	to	obesity	and	their	modulation	by	some	nutrients	of	the	diet.	This	knowledge	
and	 its	application	 to	 future	mothers	before	pregnancy	could	contribute	 to	 find	new	strategies	 to	
prevent	of	obesity	in	offspring.	
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1. Introducció	
	

1.1. Obesitat	en	l’actualitat:	un	problema	global	
L’obesitat	és	una	malaltia	multifactorial	 i	 complexa.	Estrictament,	 l’obesitat	 s’ha	definit	de	 forma	
clàssica	com	aquella	situació	en	què	un	individu	presenta	un	índex	de	massa	corporal	(IMC)	superior	
a	30	kg/m2,	tot	i	que	sovint,	el	concepte	engloba	aquells	individus	que	presenten	sobrepès,	amb	un	
IMC	superior	a	25	kg/m2.1	
	
L’obesitat,	 juntament	amb	el	sobrepès,	afecta	aproximadament	a	un	terç	de	 la	població	mundial.	
Segons	 l’Organització	Mundial	 de	 la	 Salut	 (OMS),	 s’estima	 que	 l’any	 2016	més	 de	 1.900	milions	
d’adults	 de	més	de	 18	 anys	 patien	 sobrepès,	 dels	 quals	 650	milions	 eren	obesos.2	 Són	molts	 els	
estudis	que	apunten	que,	si	es	segueix	en	la	línia	actual,	de	cara	al	2030,	aproximadament	el	38%	de	
la	població	tendrà	sobrepès,	i	un	20%	patirà	obesitat,	és	a	dir,	més	de	la	meitat	de	la	població	mundial	
presentarà	 aquesta	 patologia.	 Inclús,	 en	 alguns	 països,	 com	 als	 Estats	 Units,	 algunes	 previsions	
indiquen	que	podria	arribar	a	haver-hi	fins	a	un	85%	de	la	població	amb	un	IMC	superior	a	25	kg/m2	

d’aquí	poc	més	de	10	anys.3	A	més,	un	dels	aspectes	que	més	importància	està	cobrant	en	la	salut	
pública	en	els	darrers	 temps	és	 l’obesitat	 infantil,	 les	 comorbiditats	associades	amb	 l’obesitat	en	
aquestes	etapes,	i	els	problemes	de	salut	que	això	pot	implicar	de	cara	a	la	vida	adulta	de	l’individu.4	
	
Fenotípicament,	 aquesta	 malaltia	 s’associa	 a	 un	 excés	 de	 greix	 corporal	 i	 a	 tot	 un	 seguit	 de	
complicacions	metabòliques	que	acompanyen	a	aquest	excés	de	greix,	incrementant	notablement	
el	 risc	 de	 patir	 altres	 patologies	 cròniques,	 com	 la	 diabetis	 mellitus	 tipus	 II,	 les	 malalties	
cardiovasculars,	 dislipèmies,	 càncers,	depressió,	hipertensió,	 entre	moltes	altres,	 les	quals	poden	
acabar	conduint	a	una	mala	qualitat	de	vida,	i	progressivament,	a	la	mort.3	
	
Pel	fet	de	ser	una	patologia	multifactorial,	és	complicat	definir	l’etiologia	d’aquesta.	Les	causes	que	
poden	 comportar	 a	 l’obesitat	 són	 molt	 diverses,	 i	 es	 relaciona	 amb	 dues	 components	 molt	
importants:	 els	 factors	 ambientals,	 els	 quals	 són	 controlables,	 i	 la	 predisposició	 genètica,	 més	
complicada	de	controlar.	Pel	que	fa	als	 factors	ambientals,	destaca	que	en	 les	darreres	dècades	 i	
especialment	 en	 els	 països	 desenvolupats,	 la	 ingesta	 calòrica	 supera	 els	 valors	 recomanats,	
especialment	pel	que	fa	a	la	ingesta	de	les	calories	provinents	de	greixos	i	proteïnes.	A	més,	els	hàbits	
de	vida	actuals	en	les	societats	desenvolupades	acostumen	a	caracteritzar-se	per	la	falta	de	temps	
per	realitzar	activitat	física,	fet	que	condueix	cap	al	sedentarisme,	així	com	a	l’estrès	psicològic,	tots	
ells	factors	relacionats	amb	l’obesitat.	Per	altra	banda,	pel	que	fa	a	la	component	genètica,	de	cada	
vegada	són	més	els	gens	que	es	relacionen	amb	una	major	predisposició	a	patir	aquesta	malaltia,	fet	
que	 reflecteix	 la	 complexitat	 de	 la	 situació	 a	 nivell	 d’investigació	 i	 tractament.5	 A	 aquestes	 dues	
components,	se	n’hi	suma	una	tercera,	la	qual	seria	un	híbrid	entre	les	dues	anteriors:	l’epigenètica.	
De	 fet,	 en	 aquest	 sentit	 el	 concepte	 d’epigenètica	 fa	 referència	 a	 com	 l’ambient	 i	 la	 història	 de	
l’individu	 influeixen	 sobre	 l’expressió	dels	 gens,	 i	 com	aquests	 canvis	 es	 poden	 transmetre	 entre	
generacions	sense	modificar	la	seqüència	del	genoma.6	De	fet,	a	dia	d’avui	l’epigenètica	és	un	dels	
temes	que	han	cobrat	més	importància	a	nivell	d’investigació	de	l’obesitat,	ja	que	hi	ha	nombroses	
evidències	 que	 revelen	que	els	 hàbits	 de	 vida	de	 la	mare	durant	 la	 gestació	 i	 lactància,	 com	per	
exemple	la	ingesta,	podent	condicionar	la	salut	del	seu	futur	fill,	i	per	tant,	el	risc	de	patir	obesitat	
d’aquest.	 7	És	dins	aquest	marc	en	el	qual	es	centra	aquest	 treball.	Així,	en	conjunt,	 tots	aquests	
factors	explicarien	per	què	l’obesitat	és	una	patologia	tan	freqüent	en	el	món	desenvolupat.	
	
Per	 tot	 això,	 és	 molt	 important	 poder	 prevenir	 la	 seva	 aparició	 i	 disminuir	 la	 seva	 incidència	 i	
prevalença	dins	la	societat,	ja	sigui	per	les	seves	implicacions	a	nivell	social,	psicològic,	econòmic,	i	
sobretot,	a	nivell	de	salut	i	qualitat	de	vida	de	les	persones.	
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1.2. La	prevenció	de	l’obesitat	i	el	projecte	miARN	milk	
L’obesitat	és	una	de	les	patologies	que	més	preocupació	generen	a	nivell	de	salut	pública	actualment.	
Per	 això,	 hi	 ha	 una	 àmplia	 investigació	 científica	 dedicada	 a	 intentar	 dilucidar	 les	 causes	 i	 els	
mecanismes	implicats	en	aquesta	patologia,	les	conseqüències	que	comporta,	així	com	noves	formes	
de	poder	tractar	i,	sobretot,	prevenir	l’obesitat.	En	aquest	context,	el	grup	de	recerca	del	Laboratori	
de	Biologia	Molecular,	Nutrició	i	Biotecnologia	(LBNB)	de	la	Universitat	de	les	Illes	Balears	ha	iniciat	
l’estudi	miARN	milk.		
	
El	punt	de	partida	d’aquest	estudi	es	centra	en	les	nombroses	evidències	sobre	el	fet	que	la	nutrició	
durant	els	primers	mesos	de	vida	pot	implicar	canvis	permanents	en	els	individus,	els	quals	poden	
conduir,	entre	altres	problemes,	a	l’obesitat	i	altres	trastorns	metabòlics	associats.	De	fet,	s’ha	vist	
que	la	dieta	materna	afecta	a	la	composició	de	la	llet,	de	manera	que	els	canvis	en	certs	components	
bioactius	en	aquest	fluid	poden	afectar	el	nou,	implicant	que	tengui	una	major	o	menor	predisposició	
a	patir	obesitat.	Inclús,	els	hàbits	de	vida	de	la	mare	embarassada,	tals	com	la	dieta,	podrien	afectar	
a	la	salut	dels	seus	futurs	fills.	En	aquest	sentit,	hi	ha	nombroses	evidències	que	ho	demostren	en	
animals,	així	com	estudis	en	humans	que	expliquen	que	factors	com	la	restricció	calòrica	o	dietes	
desequilibrades	 durant	 la	 gestació	 poden	 conduir	 a	 què	 el	 descendent	 tengui	 una	 major	
predisposició	a	patir	obesitat	en	l’edat	adulta.8-10	Per	tant,	en	vista	que	sembla	que	els	fonaments	de	
l’obesitat	poden	establir-se	en	certs	casos	de	forma	prèvia	al	naixement	de	l’individu,	l’estudi	miARN	
milk	planteja	l’interès	a	cercar	noves	estratègies,	com	biomarcadors	primerencs,	per	poder	anticipar-
se	a	aquesta	situació.		
	
Els	biomarcadors	són	biomolècules	que	serveixen	per	conèixer	de	 forma	objectiva	un	determinat	
estat	 biològic	 i	 els	 canvis	 associats	 a	 aquest	 estat	 en	 funció	 de	 les	 circumstàncies.	 Un	 bon	
biomarcador	ha	de	ser	robust,	en	el	sentit	que	ha	de	poder	reflectir	i	mesurar	de	forma	precisa	els	
canvis	en	l’homeòstasi	que	tenen	lloc	l’individu,	per	tal	de	permetre	diferenciar	clarament	entre	un	
estat	 de	 salut	 i	 un	 estat	 patològic.	 Les	 mostres	 biològiques	 que	 s’acostumen	 a	 emprar	 més	
habitualment	per	identificar	biomarcadors	són	la	sang,	els	eritròcits,	el	plasma,	el	sèrum,	l’orina,	la	
saliva,	la	femta,	o	altres	mostres	de	diferents	teixits.11		
En	el	projecte	miARN	milk,	s’han	seleccionat	tres	fluids	a	analitzar	per	tal	d’identificar	biomarcadors	
predictius	 associats	 al	 risc	 de	 patir	 obesitat:	 la	 llet,	 la	 saliva,	 i	 l’orina.	 Més	 concretament,	 els	
biomarcadors	que	es	pretenen	 identificar	en	aquests	 fluids	 són	microARN	 (miARN),	els	quals	 són	
presents	pràcticament	en	tots	els	fluids	biològics.	S’ha	vist	que	els	miARN	de	la	llet	materna	tenen	
un	gran	interès	a	nivell	de	salut	perinatal,	ja	que	aquests	poden	arribar	al	tracte	digestiu	del	nounat,	
el	qual	és	relativament	immadur,	establint	una	comunicació	metabòlica	a	nivell	molecular	entre	la	
mare	i	el	lactant.	Seguint	amb	aquesta	idea,	és	possible	que	els	miARN	que	es	presenten	als	aliments,	
d’origen	 animal	 o	 vegetal,	 també	 puguin	
modular	a	nivell	molecular	certs	aspectes	del	
metabolisme	en	ser	ingerits,	per	això,	també	
resulta	 interessant	 l’estudi	 de	 la	 dieta	 en	
relació	 a	 l’expressió	 dels	 miARN	 en	 els	
diferents	 fluids	 biològics.12	 Així,	 en	 aquest	
estudi	es	planteja	que	els	miARN	procedents	
de	 la	 mare	 poden	 tenir	 efectes	 sobre	 el	
control	 metabòlic	 del	 nounat,	 i	
correlacionar-se	amb	el	risc	de	patir	obesitat	
d’aquest.	
	
Es	 coneix	 que	 l’estat	 patològic	 d’obesitat	
indueix	 generalment	 una	 desregulació	 del	
perfil	de	miARN	circulants,	i	que	la	pèrdua	de	
pes	 pot	 ajudar	 a	 restablir	 el	 perfil	 normal	
d’aquests.13	 També	 s’ha	 vist	 que	 es	
presenta	 un	 perfil	 de	 miARN	 circulants	

Figura	1.	Esquema	resum	de	la	hipòtesi	de	partida	de	l’estudi	
miARN	milk.	
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desregulat	en	nins	obesos,	i	en	l’obesitat	gestacional	i	pregestacional.14,15	En	vista	de	les	evidències	
que	l’obesitat	i/o	dieta	materna	poden	condicionar	el	fenotip	de	la	descendència	per	una	aportació	
alterada	de	miARN	de	la	llet	materna,	la	hipòtesi	de	partida	de	l’estudi	és	que	la	caracterització	del	
perfil	 de	miARN	 en	 altres	 fluids,	 com	 la	 saliva,	 i	 la	 comparació	 amb	 el	 perfil	 d’expressió	 en	 llet	
materna,	pot	resultar	una	eina	eficaç	a	 l’hora	de	la	 identificació	prematura	de	l’obesitat,	almenys	
parcialment.	D’aquesta	manera,	en	l’hipotètic	cas	que	el	perfil	de	miARN	en	saliva	es	correspongués	
amb	el	perfil	de	miARN	en	llet,	a	partir	d’una	mostra	biològica	tan	poc	invasiva	com	és	la	saliva,	tal	
vegada	es	podria	conèixer	de	forma	prèvia	el	risc	de	patir	obesitat	en	relació	a	l’expressió	de	miARN.	
És	a	dir,	els	miARN	de	la	saliva	podrien	ser	bons	biomarcadors	primerencs	de	l’obesitat.		
	
Per	tant,	a	grans	trets,	el	projecte	miARN	milk	pretén	estudiar	la	presència	dels	miARNs	en	diferents	
fluids	biològics	de	dones	no	gestants	ni	lactants	(saliva),	de	lactants	(saliva	i	llet)	i	nounats	(orina),	
per	 determinar	 la	 influència	 d’aquestes	 molècules	 en	 l’obesitat	 i	 intentar	 establir	 una	 sèrie	 de	
biomarcadors	primerencs	basats	en	miARN	específics,	que	puguin	ajudar	a	preveure	el	risc	de	patir	
obesitat	i	els	trastorns	metabòlics	associats.	
	
1.3. Una	visió	global	sobre	els	miARN	i	la	seva	funció	
	
1.3.1. Generalitats	
Els	miARN	són	un	tipus	de	ARNs	no	codificants,	de	cadena	curta	(19-23	nucleòtids),	involucrats	en	la	
regulació	post-transcripcional	dels	gens.	Van	ser	descoberts	l’any	1993	en	l’espècie	Caenorhabditis	
elegants.	 Aquestes	 RNA	de	 cadena	 curta	 poden	unir-se	 per	 complementarietat	 en	 determinades	
regions	 de	 l’ARN	missatger	 (ARNm),	 per	 un	mecanisme	 que	 en	 general	 consisteix	 a	 impedir	 que	
aquests	acabin	codificant	finalment	per	proteïnes,	ja	sigui	perquè	impedeixen	la	traducció	de	l’ARNm	
a	proteïnes,	o	bé	perquè	causen	la	seva	destrucció,	deanilació	o	degradació.16	S’ha	vist	que	els	miARN	
poden	regular	més	d’una	tercera	part	dels	gens	que	codifiquen	per	proteïnes.	De	fet,	alguns	estudis	
computacionals	indiquen	que	podrien	existir	més	de	45.000	llocs	d’unió	d’aquestes	miARN	en	gens	
codificants	per	proteïnes.17	
	
L’estudi	dels	miARN	han	cobrat	interès	de	cara	a	la	investigació,	tant	pel	seu	paper	com	a	reguladors	
de	l’expressió	gènica,	així	com	pel	seu	paper	com	a	biomarcadors	de	gran	quantitat	de	patologies.	
Tot	i	que	s’està	avançant	molt	en	aquest	camp,	a	dia	d’avui	encara	es	desconeixen	molts	d’aspectes	
en	vers	a	la	seva	regulació,	els	gens	diana	i	els	seus	llocs	d’unió,	i	les	implicacions	a	nivell	de	regulació	
gènica	en	què	aquestes	molècules	poden	tenir.17	
	
1.3.2. Biogènesi,	edició	post-transcripcional	i	funció	dels	microARN	
Els	miARN	madurs	exerceixen	la	seva	funció	unint-se	i	actuant	directament	sobre	els	ARNm,	essent	
un	dels	múltiples	mecanismes	de	modulació	post-transcripcional	que	actuen	sobre	els	ARNm,	per	tal	
que	no	siguin	traduïts	a	proteïna.	Es	proposa	que	el	seu	mecanisme	d’acció	pot	seguir	vies	distintes:	
degradació	del	ARNm,	escissió	en	un	punt	de	l’ARNm	i	inhibició	de	la	traducció	del	ARNm.18	
D’entrada,	els	miARN,	igual	que	la	resta	transcrits,	es	presenten	codificats	en	el	genoma	humà,	i	en	
aquest	cas,	poden	formar	part	tant	de	regions	intròniques	que	flanquegen	les	regions	codificants	per	
proteïnes	(regions	intròniques),	o	bé	en	les	regions	que	es	presenten	fora	de	les	seqüències	de	ADN	
codificants	per	proteïnes	(regions	intergèniques).	A	més,	també	s’ha	vist	que	poden	ser	presents	en	
regions	policitròniques,	de	manera	que	a	partir	d’una	determinat	transcrit	inicial,	es	poden	obtenir	
diferents	miARN	madurs,	normalment	relacionats	en	quant	a	la	seva	funció.17	
	
Aquestes	 regions	 que	 contenen	 la	 informació	 per	 els	miARN	 poden	 ser	 transcrites	 per	mitjà	 de	
l’enzim	ARN	polimerasa	 II	 (ARN	Pol	 II),	donant	 lloc	a	una	cadena	de	cadena	doble	primerenca	de	
miARN	(dsARN),	formada	per	una	sèrie	de	bucles	d’uns	70-80	parells	de	bases	cada	un	(hairpin	loops),	
que	en	conjunt	constitueixen	la	molècula	anomenada	pri-miARN.	Aquest	pri-miARN	serà	processat	
a	continuació,	per	tal	d’arribar	a	la	forma	madura	i	funcional	del	miARN.	El	processament	s’inicia	a	
l’interior	del	nucli,	on	aquests	pri-miARN	són	escindits	per	un	complex	multienzimàtic	 format	per	
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tres	 molècules:	 la	 ribonucleasa	 Drosha,	 la	
proteïna	 DGCR8	 (DiGeorge	 Syndrome	 Critical	
Regional)	i	la	ARNasa	III.17	Aquest	complex	dóna	
lloc	a	diversos	transcrits	d’uns	70-80	nucleòtids,	
que	són	els	precursors	del	miARN,	per	això	 són	
anomenats	 pre-miARN.	 Posteriorment,	 aquests	
precursors	 són	exportats,	 cap	al	 citoplasma	per	
mitjà	de	l’exportina	5,	una	proteïna	de	transport	
nuclear	 dependent	 de	 GTP.	 Un	 cop	 són	 al	
citoplasma,	entra	en	joc	el	complex	Dicer,	format	
per	 la	 ribonucleasa	 Dicer	 juntament	 amb	 dues	
proteïnes	 que	 faciliten	 la	 unió	 del	 pre-miARN	 a	
aquesta	ribonucleasa:	la	proteïna	TRBP	(TAR	RNA	
binding	 protein)	 i	 la	 proteïna	 Argonauta	 (AGO).	
Així,	el	complex	Dicer	podrà	actuar	sobre	la	doble	
cadena	del	pre-miARN,	donant	lloc	a	un	complex	
molt	 inestable,	 el	 qual	 fàcilment	 es	 separa	 en	
dues	 cadenes	 simples.	 Només	 una	 de	 les	 dues	
cadenes	 conté	 la	 seqüència	 que	 finalment	
correspondrà	al	miARN	madur	i	funcional.	Per	tal	
d’exercir	 la	 seva	 funció,	 aquesta	 cadena	 simple	
del	 miARN	 madur	 és	 incorporada	 al	 complex	
proteic	 RISC	 (ribonucleotide	 silencing	 complex),	
donant	lloc	a	al	complex	de	silenciament,	miRNA-
induced	 silencing	 complex.	 L’altra	 cadena	 és	
ràpidament	 degradada.	 El	 miRNA-induced	
silencing	 complex	 és	 capaç	 d’unir	 el	 miARN	
madur	 a	 la	 seqüència	 diana	 de	 l’ARNm	
corresponent,	 per	 tal	 de	 reprimir	 l’expressió	
d’aquest.	 La	 unió	 entre	 les	 dues	 seqüències	
tendrà	lloc	gràcies	al	reconeixement	de	l’extrem	3’-UTR	(untranslated	region)	de	l’ARNm	diana	per	
d’una	 seqüència	ubicada	en	els	 nucleòtids	 en	 les	posicions	2-8	de	 l’extrem	5’	 del	miARN	madur,	
anomenada	 “seed	 sequence”.18–20	 A	 més,	 recentment	 s’ha	 descrit	 que	 una	 família	 d’adenosines	
desaminases	 (ADARs),	 poden	 editar	 la	 doble	 cadena	 de	 RNA	 (pre-miARN)	 a	 l’interior	 del	 nucli,	
convertint	per	desaminació	adenosines	a	inosines.	Aquests	canvis	en	les	bases	nitrogenades	poden	
implicar	que	el	miARN	madur	 final	 reconegui	altres	 regions	de	 l’ARNm,	canviï	 la	 seva	eficiència	a	
nivell	de	silenciament	de	l’expressió	gènica,	o	inclús,	pugui	actuar	sobre	altres	ARNm.21	Així	mateix,	
alguns	miARN	madurs	poden	experimentar	modificacions	post-transcripcionals,	per	mitjà	de	l’acció	
de	molècules	com	hnRNP-A1	(heterogeneous	nuclears	ribonucleoprotein	A1)	o	les	proteïnes	SMAD.19	
Per	tant,	en	conjunt,	el	procés	per	arribar	a	un	miARN	madur	és	complex.	
	
Una	vegada	els	miARN	han	estat	processats	i	s’han	obtingut	miARN	madurs,	poden	exercir	les		seves	
funcions	a	nivell	citoplasmàtic,	i	inclús,	s’ha	vist	que	ho	poden	fer	a	nivell	de	nucli,	de	manera	que	en	
aquests	casos,	la	seva	funció	podria	consistir	en	conferir	estabilitat	al	ARNm	a	l’interior	d’aquest,	a	
més	d’actuar	en	processos	de	splicing	alternatiu.22	Malgrat	això,	les	seves	funcions	més	estudiades	
són	 les	 d’actuar	 a	 nivell	 citoplasmàtic.	 En	 aquest	 compartiment,	 el	miARN	madur	 pot	 actuar	 de	
diferents	formes	per	tal	de	reprimir	l’expressió	gènica:	(a)	degradant	el’ARNm,	(b)	tallant	en	un	punt	
concret,	o	bé,	(c)	inhibint	la	seva	traducció	a	proteïna.23	La	diferència	principal	per	la	qual	aquests	
miARN	actuarien	seguint	un	model	o	un	altre	es	creu	que	dependria	del	complex	miRNA-induced	
silencing	 complex	 de	 reconèixer	 l’ARNm	 diana.	 Així,	 si	 el	 reconeixement	 entre	 els	 dos	 ARN	 és	
perfecta,	 tendria	 lloc	 la	 degradació	 del	 miARN	 per	mecanismes	 de	 deanilació,	 que	 conduirien	 a	
mRNAdecapping	o	a	l’acció	de	l’exosoma	(degradació	3’-5’).20	En	canvi,	si	la	complementarietat	no	
és	perfecta	entre	els	dos	ARN,	la	via	per	la	qual	es	produiria	la	repressió	de	l’expressió	de	l’ARNm	
seria	el	bloqueig	de	la	traducció	o	el	tall	en	un	punt	concret	de	l’ARNm	diana.	Per	tant,	existeixen	

miR-17 is well known to be associated with the exosomal
compartment (Table 2).40 Interestingly, immunologic studies by
Steiner et al.41 suggest that miR-17/92 family members potentiate
T helper cell proliferation. Recently, Li et al.42 reported that
miR-17-5p was increased during human adipose-derived
mesenchymal stem cell adipogenesis in vitro and that miR-17-5p
mimic transfection resulted in enhanced adipogenesis in the same
cell population via repression of bone morphogenetic protein 2
and increased CCAAT/enhancer-binding protein alpha and peroxi-
some proliferator-activated receptor gamma expression. Taken
together, these findings suggest that the miR-17/92 family may
have a role in adipogenesis and cardiometabolic disease, and be a

useful positive control for plasma/exosome-based studies of
obese and/or cardiovascular disease patients.

The miR-143-145 cluster
The role of miRNAs in adipocytes/adipogenesis is the most studied
area of miRNA biology as it relates to obesity and IR, with 148
citations under ‘(microRNA) AND adipogenesis’. Of the
adipogenesis-related miRNAs, miR-143 and miR-130 are the best
studied (Table 3). miR-143 and miR-145 are located in close
genomic proximity, may be transcribed in a bicistronic fashion,43

and consequently are often studied/reported concomitantly.

5′
AAA

3′

ADAR

pre-miRNA

A

pre-miRNA

pri-miRNA5′
AAA

3′

A I conversion

Drosha
DGCR8
cleavage

*

Nucleus

Cytoplasm Exportin 5 

Dicer

TRBP

AGO2

I

miRISC assembly

*

pri-miRNA

AGO2

mature miRNA-AGO2 
complexes

Dicer cleavage
of pre-miRNAs

Target mRNA
degradation / 

translational repression

Altered mRNA
targeting 

5′

GW182

A I

I

3’AAA

5′5′
A

A U I U

* *

A U I U

mRNA3’AAA 3’AAAU C

Figure 1. microRNA biogenesis and ADAR-mediated editing during miRNA maturation. ADAR, family of adenosine deaminase; miRISC, miRNA-
induced silencing complex.

MicroRNAs as regulators of metabolic disease
JA Deiuliis

90

International Journal of Obesity (2016) 88 – 101 © 2016 Macmillan Publishers Limited

Figura	 2.	 Esquema	 de	 la	 biogènesi	 i	 processament	 de	
miARN.	 Es	 representa	 el	 mecanisme	 convencional	
d’edició	del	miARN,	així	com	un	mecanisme	alternatiu	pel	
qual	 el	 miARN	 final	 pot	 haver	 patit	 modificacions	 per	
l’acció	de	l’ADAR.	Còpia	de	Deiuliis,	J.	A	(2016).18	
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múltiples	models	 pels	 quals	 s’intenta	 explicar	 com	 tenen	 lloc	 aquests	 processos,	 i	 de	 fet,	 alguns	
d’aquests	models	expliquen	que	aquests	processos	poden	produir-se	a	la	vegada,	de	manera	que	la	
mateixa	repressió	del	transcrit	conduiria	a	la	degradació	del	miARN.23	
	
En	definitiva,	els	miARN	són	molècules	molt	versàtils	i	que	ofereixen	un	gran	nombre	de	possibilitats	
a	nivell	de	la	regulació	de	l’expressió	gènica.	
	
1.3.3. El	paper	dels	miARN	en	l’obesitat	
L’obesitat	 és	un	estat	patològic	multifactorial	 caracteritzat	per	un	 increment	de	greix	en	el	 teixit	
adipós.	Aquest	increment	de	greix	pot	ser	degut	a	una	major	proliferació	i	diferenciació	d’adipòcits	
(hiperplàsia)	i/o	un	increment	de	mida	d’aquest	tipus	cel·lular	(hipertròfia).	Aquesta	situació,	a	més,	
moltes	vegades	s’associa	amb	un	important	estat	d’inflamació	i	de	resistència	a	la	insulina.19		
	
Els	 miARN	 juguen	 un	 paper	 fisiopatològic	 i	 compensador	 important	 durant	 l’obesitat,	 i	 tenen	
potencial	per	modular	els	processos	de	resistència	a	la	insulina,	la	diabetis	mellitus	tipus	2,	així	com	
els	 processos	 inflamatoris	 associats	 a	 aquesta	 patologia,	 entre	 altres.	 S’ha	 vist	 que	 l’exposició	 a	
determinades	 condicions	 metabòliques	 (hiperglucèmia,	 hiperinsulinèmia)	 durant	 el	
desenvolupament	embrionari,	impliquen	que	hi	hagi	canvis	en	el	patró	de	metilació	del	genoma	del	
fetus,	 que	poden	 romandre	després	 del	 naixement,	 i	 inclús,	 durant	 l’edat	 adulta.	 Aquests	 canvis	
epigenètics	s’han	relacionat	amb	què	l’individu	pugui	presentar	certa	predisposició	a	patir	malalties	
metabòliques,	com	la	diabetis	i/o	l’obesitat.	En	aquest	sentit,	s’ha	estimat	que	un	7%	de	les	regions	
susceptibles	a	aquest	tipus	de	metilació	són	regions	que	codificarien	per	miARN.	Per	tant,	hi	ha	un	
vincle	 important	 entre	 l’epigenètica,	 els	
miARN	i	la	relació	d’aquests	factors	durant	
l’obesitat.18		
	
En	 relació	 amb	 l’obesitat,	 el	 paper	 que	
semblaria	 que	 tendrien	 aquests	 miARN,	 i	
que	 explicaria	 que	 en	 aquesta	 situació	 hi	
hagués	una	desregulació	de	l’expressió	de	
miARN,	 està	 molt	 relacionat	 amb	 la	
capacitat	 de	 promoure	 l’adipogènesi	 en	
base	a	la	seva	proliferació	i/o	diferenciació.	
Les	 primeres	 evidències	 que	 relacionaren	
els	 miARN	 amb	 el	 control	 d’aquests	
processos	 foren	 en	 Drosophila	
melanogaster.	 Es	 va	 determinar	 el	 que	 el	
miR-14	causava	processos	d’increment	del	
contingut	 en	 triacilglicèrids	 i	 diaciglicerol	
dels	adipòcits,	i	per	tant,	s’associava	a	una	
hiperplàsia	 i	 a	 la	 regulació	 de	 l’apoptosi	
d’aquestes	 cèl·lules.	 També	 es	 va	
comprovar	 que	 el	 miR-278	 estava	
relacionat	en	el	control	de	 la	resistència	a	
la	insulina.	En	base	a	aquestes	evidències,	
s’han	 identificat	 nombroses	 famílies	 de	
miARN	 que	 regulen,	 processos	 de	
proliferació	 i	 diferenciació	 de	 miARN,	
actuant	 com	 a	 moduladors	 positius	 o	
negatius.19	
	
	
	

coronary artery disease have lower circulating miR-130a
expression.38 However, these lower levels of miR-130a may be
due to increased cardiovascular risk, metabolic disease or both. In
contrast, it should be mentioned that miR-130b was found to be
higher in the plasma of obese children (9 years of age, Table 2).54

Bioactive miR-130 in the plasma may affect distal tissue when
transported by and taken up from the circulation. Microvesicular
transport of plasma miRNA is a putative mechanism by which
miRNAs could be mediators of local and systemic IR, similar to
cytokines. Pan et al.55,56 reported that HeLa cells overexpressing
miR-130b produced microvesicles capable of decreasing adipo-
genesis and peroxisome proliferator-activated receptor gamma
expression in cultured porcine adipocytes. Although these
experiments do not provide in vivo relevance, they support the
concept of microvesicle-mediated miRNA transport by the plasma.

The let-7 family
Let-7 is well-conserved across species, has a substantial role in
developmental processes, is considered an ‘oncogenic’ miRNA in
vertebrates and has a substantial role in metabolic disease. Let-7

was the first human miRNA discovered,57 and the family contains
11 members on three chromosomes in humans. Transgenic
mouse experiments have shown that let-7 is a potent regulator of
glucose metabolism and peripheral IR, by targeting IGF1R, insulin
receptor (INSR) and insulin receptor substrate-2 (IRS-2) in skeletal
muscle (Table 4) and liver tissues.58 Let-7 and the RNA binding
protein Lin28 form a regulatory axis affecting insulin production
and sensitivity. Lin28 overexpressing mice fed a HFD had
dramatically improved glucose metabolism via inhibition of let-7
(as well as let-7-independent mechanisms). Similarly, let-7 over-
expressing mice demonstrated glucose intolerance and peripheral
IR on a normal or high-fat diet, despite increased insulin
production and secretion. Frost and Olson59 reported comple-
mentary findings with global and pancreas-specific let-7 over-
expression. Let-7 anti-miR administration partially ameliorated the
effect of HFD on IR measures and liver TG accumulation in mice
through anti-let-7-mediated insulin receptor derepression
(Table 5). Let-7 also has a role in other tissues including
skeletal muscle, where Let-7a and -7d were higher in the skeletal
muscle tissue of T2DM patients compared with body mass
index-matched NGT controls.60 In addition, let-7 may repress the

Figure 2. Obesity/insulin resistance-related miRNA expression changes in humans and in murine models. miRNAs in red font were
differentially expressed in human and murine obesity with arrow indicating up- or downregulation. Gene symbols or conventional gene
synonyms are used to show miRNA–mRNA repression. Gene symbol in red font indicates conserved miRNA-targeting between species. The
image is published with the permission of Mr Massimiliano Crespi, medical illustrator.
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Figura	3.	Representació	dels	principals	miARN	relacionats	amb	
l’obesitat	i	la	resistència	a	la	insulina	en	els	diferents	teixits,	en	
humans	i	en	animals.	En	vermell	es	representen	aquells	que	
presenten	una	expressió	diferent	en	els	models	animals	que	
en	els	humans,	en	negre	els	 que	segueixen	un	mateix	 perfil	
d’expressió,	 i	 la	 fletxa	 ascendent	 o	 descendent	 indica	 si	 es	
sobre-expressen	o	s’expressen	a	la	baixa.	A	més,	en	cada	cas	
es	presenta,	si	es	coneix,	la	diana	sobre	la	qual	exerceixen	la	
seva	 funció.	 Imatge	 creada	 per	 Massimiliano	 Crespi,	 il·lustrador	
mèdic,	extreta	i	modificada	de	Deiuliis,	J.	A	(2016).18	
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Tal	 com	 es	 pot	 veure	 a	 la	 Figura	 3,	 a	 dia	 d’avui	 es	 coneixen	moltíssims	miARN	 relacionats	 amb	
l’obesitat,	i	processos	associats.	El	procés	pel	qual	aquestes	molècules	poden	controlar	l’adipogènesi	
o	 altres	 funcions	 a	 nivell	 de	 metabolisme	 estan	 relacionades	 normalment	 amb	 la	 capacitat	 de	
controlar	l’expressió	de	determinats	moduladors	o	factors	de	transcripció	de	gens	relacionats	amb	
l’obesitat,	 tot	 i	 que	moltes	 vegades	 els	miARN	 poden	 dur	 a	 terme	 la	 funció	 reguladora	 actuant	
directament	 sobre	 el	 gen	 en	 qüestió.	 Entre	 moltes	 altres	 destaquen	 diverses	 famílies:	 la	 let-7,	
inicialment	relacionada		amb	processos	oncogènics,	s’ha	vist	que	té	un	paper	important	en	el	control	
del	metabolisme	de	la	glucosa	per	mitjà	de	la	insulina;	la	família	formada	pel	miR-221,	associat	a	la	
resistència	de	la	insulina	en	relació	a	la	via	de	senyalització	de	l’adiponectina,	i	pel	miR-222,	associat	
també	a	la	sensibilitat	de	la	insulina	en	el	teixit	adipós;	la	família	miR-200,	relacionat	amb	el	control	
de	la	ingesta	a	nivell	hipotalàmic;	la	família	miR-223,	associat	al	control	de	l’activació	i	proliferació	
de	macròfags	 i	 de	 la	 inflamació	 en	 situació	 d’obesitat;	 la	 família	miR-29,	 que	 regula	 la	 via	 de	 la	
senyalització	 de	 la	 insulina	 en	 els	 adipòcits;	 el	 clúster	 143-145,	 que	 és	 una	 de	 les	 famílies	 més	
relacionades	i	estudiades	amb	el	control	de	l’adipogènesi;	i	finalment,	a	família	130,	important	en	la	
regulació	del	greix	subcutani.18	
	
Així,	l’important	paper	dels	miARN	en	el	control	de	l’obesitat	explicaria	que	en	aquesta	situació	hi	
pugui	haver	un	perfil	anormal	de	miARN	en	relació	a	una	situació	normal,	i	això	no	només	es	veuria	
al	teixit	adipós,	sinó	que	seria	extensiu	a	altres	teixits.	Bona	part	dels	estudis	que	s’han	fet	en	aquest	
sentit	 proposen	 que	 és	 important	 l’estudi	 i	 identificació	 dels	 miARN	 relacionats	 amb	 el	 procés	
d’obesitat,	 ja	 que	 podrien	 ser	 dianes	 terapèutiques	 interessants	 de	 cara	 al	 desenvolupament	 de	
fàrmacs.	Per	altra	banda,	això	també	porta	a	pensar	en	l’ús	d’aquests	miARN	com	a	biomarcadors	
primerencs,	 per	 tal	 poder	 realitzar	 diagnòstics	 i	 preveure	 el	 risc	 de	 patir	 obesitat	 de	 forma	
primerenca,	i	poder	actuar	per	tal	de	prevenir	el	desenvolupament	d’aquesta	patologia.19,24	
	
1.3.4. El	paper	dels	miARN	com	a	biomarcadors	
Els	miARN	 són	 importants	 en	 els	 processos	 fisiopatològics	 que	 es	 desenvolupen	 durant	 diverses	
patologies,	incloent-hi	l’obesitat,	per	això,	els	canvis	en	el	perfil	de	miARN	poden	ser	un	reflex	dels	
canvis	associats	a	aquests	diferents	estats	patològics.	En	base	a	això,	s’ha	proposat	que	els	miARN	
poden	ser	uns	bons	biomarcadors	de	moltes	patologies.		
	
En	un	principi,	es	va	proposar	el	seu	ús	com	a	potencials	biomarcadors	en	els	càncers,	ja	que	es	va	
veure	que	aquests	es	presentaven	en	sang	en	aparèixer	aquestes	malalties.25	En	els	darrers	anys,	
aquesta	idea	s’ha	fet	extensiva	a	moltes	altres	malalties,	com	les	infeccions	víriques,	els	desordres	
del	sistema	nerviós,	patologies	òssies,	així	com	les	patologies	l’obesitat	i	trastorns	associats.26	
En	aquest	cas	concret,	 les	diferents	complicacions	 relacionades	amb	aquesta	malaltia	 tals	com	 la	
inflamació,	la	resistència	a	la	insulina,	la	diabetis,	les	hiperlipèmies	o	les	patologies	cardiovasculars	
entre	moltes	altres,	poden	implicar	presentar	un	perfil	desregulat	de	miARN	en	molts	teixits.	Aquesta	
desregulació	pot	ser	present	en	el	teixit	adipós	com	a	tal,	tot	i	que	també	en	altres	teixits,	com	el	
pàncrees,	per	la	seva	important	funció	endocrina;	o	el	múscul	i	el	fetge,	considerant	que	són	reserves	
energètiques	importants,	que	exerceixen	un	important	paper	en	el	control	de	l’homeòstasi.	A	més,	
també	s’ha	vist	que	els	miARN	poden	ser	presents,	viatjant	en	exosomes	o	de	forma	lliure,	en	els	
diversos	fluids	biològics	en	concentracions	relativament	importants,	com	el	sèrum,	la	saliva,	la	llet	
materna	o	l’orina,	i	encara	que	no	es	coneix	exactament	el	paper	fisiològic	pel	qual	aquests	miARN	
que	habitualment	s’expressen	inicialment	en	les	cèl·lules	poden	ser	alliberats	en	els	diferents	fluids,	
es	creu	que	podrien	ser-hi	per	tal	que	arribin	a	altres	tipus	cel·lulars	en	els	quals	hi	hauria	els	gens	
diana	 dels	 quals	 han	 de	 regular	 la	 transcripció.24	 Aprofitant	 aquest	 fet,	 a	 partir	 de	 processos	
relativament	 poc	 invasius,	 com	 seria	 l’obtenció	 dels	 diversos	 fluids	 en	 els	 quals	 es	 presenten	 els	
miARN	es	podrien	preveure	l’obesitat	i	les	diferents	malalties	associades,	diagnosticar-les	durant	el	
període	de	latència,	assessorar	la	severitat	de	la	malaltia,	identificar	pacients	amb	certa	predisposició	
a	patir-les,	la	causa	d’aquestes,	i	millorar	les	estratègies	diagnòstiques.18,26	
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S’ha	vist	que	els	miARN	poden	ser	presents	en	12	diferents	
fluids,	 els	 quals	 serien	 susceptibles	 a	 ser	 emprats	 com	 a	
biomarcadors.	S’han	descrit	miARN	en	el	líquid	amniòtic,	en	
la	llet	materna,	en	el	rentat	bronquial,	en	el	líquid	cerebro-
espinal,	en	el	calostre,	en	el	fluid	peritoneal,	en	el	plasma,	
en	el	líquid	pleural,	en	la	saliva,	en	el	semen,	en	les	llàgrimes	
i	 en	 l’orina.	 La	 concentració	 a	 la	 qual	 es	 troben	 és	 molt	
variable,	tal	com	es	pot	veure	a	la	Figura	4,	i	en	molts	casos	
es	 requereixen	 tècniques	 poc	 invasives	 per	 ser	 obtinguts,	
especialment	l’orina,	el	semen,	la	saliva,		la	llet	materna,	el	
calostre	 i	 les	 llàgrimes.	 A	 més,	 els	 diferents	 miARN	
acostumen	 a	 trobar-se	 de	 forma	 heterogènia	 en	 els	
diferents	teixits,	en	el	sentit	que	alguns	d’aquests	presenten	
un	major	enriquiment	en	determinats	tipus	de	miARN	que	
d’altres.27,28		
	
Tenint	en	compte	la	facilitat	per	la	recol·lecció	de	saliva,	és	un	dels	fluids	més	interessants	des	del	
punt	de	vista	de	biomarcadors.	Així,	en	la	saliva	s’han	identificat	més	de	1000	miARN	diferents	i	més	
de	3000	ARNm	diferents.29	Un	fet	interessant	és	que	es	postula	que	els	miARN	poden	viatjar	de	forma	
lliure	en	saliva	(i	en	els	demés	fluids),	però	també	poden	fer-ho	en	exosomes	i	en	microvesícules,	fet	
que	 s’ha	 reportat	 en	 diversos	 estudis	 en	 què	 s’analitza	 el	 paper	 dels	miARN	 com	a	 elements	 de	
comunicació	 biològic	 entre	 les	 cèl·lules,	 en	 processos	 d’envelliment	 així	 com	 durant	
l’organogènesi.30,31	 Els	 exosomes	 són	 vesícules	 d’uns	 30-100	 nm	 de	 diàmetre	 que	 serveixen	 per	
establir	la	comunicació	intercel·lular	i	entre	diferents	teixits.32	De	fet,	hi	ha	estudis	que	indiquen	que,	
en	saliva,	la	major	part	dels	miARN	viatgen	en	exosomes,	però	allò	cert	és	que	aquest	és	un	tema	
que	 genera	 a	 dia	 d’avui	 certa	 controvèrsia,	 ja	 que	 els	miARN	 són	molècules	 bastant	 estables	 en	
comparació	amb	els	mARN,	fet	que	els	permetria	viatjar	lliurement	sense	degradar-se.33	
	
Com	s’ha	comentat	anteriorment,	són	diverses	les	famílies	de	miARN	que	poden	tenir	interès	des	del	
punt	 de	 vista	 de	 ser	 considerats	 biomarcadors.	 Entre	 d’altres,	 destaca	 el	miR-222,	 que	 ha	 estat	
estudiat	en	aquest	treball.	El	miR-222	es	troba	codificat	en	el	cromosoma	X,	i	és	un	regulador	negatiu	
de	la	sensibilitat	a	la	insulina	en	els	adipòcits,	reprimint	l’acció	del	GLUT4	i	del	receptor	d’estrògens	
α,	 tant	 en	humans	 com	en	 rosegadors,	 i	 s’ha	 vist	 que	es	presenten	uns	nivells	 elevats	d’aquests	
miARN	en	dones	amb	diabetis	gestacional.	Aquest	miARN,	 juntament	amb	el	miR-221,	que	forma	
part	de	la	mateixa	família,	també	s’ha	associat	amb	processos	de	regulació	de	proliferació	cel·lular,	i	
per	tant,	tendiria	un	paper	important	en	certs	tipus	de	càncers.	A	més,	s’ha	vist	que	la	seva	expressió	
és	modulable	 per	 la	 dieta,	 de	manera	que	 la	 pèrdua	de	pes	 s’associa	 a	 un	 increment	 de	 la	 seva	
expressió,	així	com	s’ha	vist	que	l’àcid	linoleic	conjugat,	un	compost	sintètic	emprat	per	disminuir	
l’absorció	de	greix,	és	capaç	de	modular-lo,	incrementant	també	la	seva	expressió.34,35	

1.4. Objectius	i	propòsits	del	Treball	Final	de	Grau	

Aquest	Treball	Final	de	Grau,	es	contextualitza	dins	un	estudi	molt	més	ampli,	com	és	el	miARN	
milk,	 i	 es	 centra	 en	 l’anàlisi	 de	 miARN	 en	 saliva	 com	 a	 biomarcadors	 de	 l’obesitat.	 Més	
concretament,	el	treball	pretén	contribuir	en	l’estudi	dels	miARN	en	saliva	en	el	grup	de	dones	
no	gestants	ni	lactants,	tan	obeses	com	normopès.	La	contribució	consistirà	a	posar	a	punt	la	
metodologia	necessària	per	a	 la	seva	recol·lecció,	extracció,	quantificació	 i	caracterització	del	
perfil	 dels	 miARN,	 reclutar	 aquestes	 voluntàries	 i	 crear	 una	 base	 de	 dades	 amb	 les	 seves	
característiques,	extreure	l’ARN	total	de	saliva,	analitzar	el	perfil	dels	Small	RNA,	incloent-hi	els	
miARN,	i	analitzar	un	miARN	específic,	com	és	el	miR-222,	i	la	seva	relació	amb	l’obesitat	i	amb	
les	característiques	de	les	voluntàries.	
	

	

human miRNA species. The number of detectable
miRNAs from the qPCR results ranged from 210
miRNAs in pleural fluid to 458 miRNAs in saliva, based
on the number of miRNAs that had concentrations
!80% of the global mean among the samples from the
same body fluid type. The individual miRNA concen-
trations from different fluid types are listed in Supple-
mental Table 1, which accompanies the online version
of this article at http://www.clinchem.org/content/
vol56/issue11. Saliva, breast milk, and seminal fluid
had a higher number of detectable miRNA species,
whereas urine, cerebrospinal fluid, and pleural fluid
had far fewer. A total of 600 different miRNAs could be
detected in at least 1 body fluid type, and 61 of these
miRNA species were detectable in all body fluid types
(see online Supplemental Table 1). The 20 miRNAs
with the highest concentrations for each body fluid
type, based on qPCR assays, are shown in Table 2. Some
of the highly abundant miRNA species were shared
among different fluid types, which suggested a com-
mon function or origin of these miRNAs; miR-509-5p,
miR-515-3p, and miR-335* were among the most
abundant miRNAs in most of the body fluid samples
tested. Based on the list of detectable miRNAs, several
miRNAs were uniquely present in specific body fluid
types, such as miR-224 in plasma, miR-637 in tears,
miR-193b in breast milk, and miR-508-5p in seminal
fluid. Plasma had the highest number of unique
miRNA species, followed by saliva. Urine, bronchial

lavage, and pleural fluid had no unique miRNA species
in the samples we tested (Table 2).

BODY FLUID TYPES SHARE SIMILAR miRNA PROFILES

Unsupervised hierarchical clustering (HCL) analysis of
the common “expressed” miRNAs (concentration
!80% of the global mean) revealed 2 major groups
(Fig. 1). The miRNA spectrum in plasma was different
from that of most of the other body fluids, indicating
an extensive “filtering” process separating the plasma
from other body fluid types, biases caused by the dif-
ferential uptake or release of miRNAs from different
circulating cell types that come in contact with the
blood, or other processes not yet understood. The
reproduction-related body fluids breast milk, seminal
fluid, and amniotic fluid all clustered together with
bronchial lavage, peritoneal fluid, saliva, and tears. In-
terestingly, tears contained a large number of miRNAs,
which may suggest an important role for miRNAs in
maintaining or regulating the normal function of the
eyes. Urine, cerebrospinal fluid, and pleural fluid were
the 3 fluid types containing the least amount of detect-
able miRNA (Table 1) and were clustered together.

URINE miRNA SPECTRA SHOWED PROMISE AS DIAGNOSTIC

TOOLS FOR UROTHELIAL CONDITIONS

As a proof of principle for using the miRNAs in body
fluids as biomarkers, we inspected the miRNA spectra
of urine samples from 3 patients with upper urinary
tract urothelial cancer and from 3 patients with bladder
urothelial cancer. In addition, we also included urine
samples from 3 normal individuals and 1 sample each
from women in each trimester of pregnancy. The num-
ber of detectable miRNA species ranged from 230 to
336 (see complete list of detectable miRNA species in
online Supplemental Table 2). There were generally a
higher number of detectable miRNA species in the
samples from patients with urothelial cancers. We also
observed an increase in the number of detectable
miRNA species in the first trimester of pregnancy, with
336 detectable miRNA species in first-trimester sample
vs a mean of 241 among the normal urine samples. This
may be caused by normal physiological changes during
pregnancy.

Several miRNA species, such as miR-105*, miR-
449-3p, and miR-514, were observed only in samples
other than the normal controls (Fig. 2A). Other miRNAs,
such as miR-620 and miR-125a-3p, were observed only
in samples from cancer patients. miR-200a and miR-
891b were not observed in samples from patients with
bladder urothelial cancers, whereas miR-1 and miR-
449b were not observed in samples from upper urothe-
lial cancer patients. Among the commonly expressed
miRNA species, the concentrations for miR-1236,
miR-374a, and miR-767-3p were higher in cancer

Table 1. Concentration of RNA isolated from
different body fluids.a

Sample

Median total RNA
concentration, !g/L
(interquartile range)

Number of
detectable

miRNAs

Amniotic fluid 570 (354) 359

Breast milk 47 240 (73 180) 429

Bronchial lavage 1128 (886) 260

Cerebrospinal fluid 111 (66) 212

Colostrum 585 (NA) 386

Peritoneal fluid 775 (345) 397

Plasma 308 (104) 349

Pleural fluid 470 (190) 210

Saliva 1945 (2495) 458

Seminal fluid 17 770 (7673) 436

Tears 564 (631) 320

Urine 94 (129) 204

a As estimated by the Agilent 2100 Bioanalyzer using the RNA 6000 Pico
Total RNA chip, median concentration across all 5 samples except co-
lostrum. The number of detected miRNAs in each body fluid is based on
the number of miRNA species with a level of !80% of the global mean.

miRNA Spectrum in Body Fluids

Clinical Chemistry 56:11 (2010) 1735

Figura	4.	Concentració	de	l’ARN	total	en	
els	diferents	fluids.	Weber	et	al	(2010).27	
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2. Materials	i	mètodes	

El	treball	experimental	s’ha	dividit	en	diferents	etapes,	les	quals	es	detallen	a	continuació.	

2.1. Procediments	preliminars	

En	 aquesta	 primera	 fase,	 l’objectiu	 principal	 ha	 estat	 poder	 definir,	 de	 forma	 prèvia	 a	 l’inici	 del	
reclutament	i	presa	de	mostres	de	saliva	de	les		voluntàries,	l’estratègia	experimental	més	vàlida	en	
base	a	criteris	fonamentalment	pràctics	i	econòmics.		

2.1.1. Selecció	del	mètode	de	presa	de	mostra	i	emmagatzematge	de	saliva	
En	base	a	la	bibliografia,	s’han	plantejat	diverses	opcions	respecte	la	presa	de	mostra	de	saliva.	En	
alguns	casos,	el	procediment	elegit	consistiria	en	emprar	kits	específics	per	tal	de	recollir	i	preservar	
l’ARN	 en	 millors	 condicions.36	 En	 altres	 casos,	 la	 saliva	 es	 recollia	 directament	 en	 el	 recipient	
corresponent.37	 Per	 aquest	motiu,	 s’han	 provat	 dues	 estratègies	 en	 la	 fase	 preliminar:	 presa	 de	
mostra	amb	el	kit	RNAPro·SalTM	Universal	Saliva	Collection	Device	(Oasis	Diagnostics®	Corporation,	
Portland,	Estats	Units)	i	presa	de	mostra	sense	kit.	En	el	cas	del	kit,	que	consisteix	en	un	petit	hisop	
que	 pot	 retenir	 la	 saliva,	 s’ha	 seguit	 el	 protocol	 definit	 per	 la	 casa	 comercial	 per	 dur	 a	 terme	 la	
recol·lecció	de	la	mostra.38	En	el	cas	de	la	presa	de	mostra	sense	kit,	el	procés	ha	consistit	a	salivar	i	
depositar	la	mostra	en	un	tub	Corning	de	15	ml.	En	qualsevol	cas,	i	tal	com	indica	la	bibliografia37,	les	
voluntàries	han	estat,	com	a	mínim,	1	hora	abans	sense	menjar	ni	beure,	ni	tampoc	fumar,	o	fer-se	
netes	les	dents.	Idealment,	també	es	proposa	que	la	recol·lecció	sigui	sempre	a	la	mateixa	hora,	per	
tal	d’estandarditzar	al	màxim	el	procediment	de	recollida	de	mostres.	Tampoc	hi	poden	haver	ferides	
a	la	boca	ni	cap	altre	tipus	de	circumstància	que	pugui	interferir	en	la	presa	de	la	mostra	de	saliva.	
Per	conèixer	 l’efecte	que	pot	tenir	 l’emmagatzematge	de	 les	mostres,	en	aquesta	fase	preliminar	
s’han	fet	extraccions	a	partir	de	mostres	en	fresc,	que	s’han	obtingut	en	el	moment	previ	a	la	mateixa	
extracció,	sense	congelar-se,	i	d’altra	banda,	s’han	fet	extraccions	a	partir	de	mostres	que	conservat	
a	 -80	 °C	entre	2	 i	10	dies.	 L’objectiu	és	comprovar	que,	 tal	 com	 indiquen	alguns	autors,	 l’ARN	es	
manté	estable	si	la	mostra	de	saliva	és	congelada	immediatament	a	la	recol·lecció.37	

	
2.1.2. Selecció	del	mètode	d’extracció	d’ARN	total	
Per	l’extracció	de	l’ARN	total,	entre	el	qual	s’hi	troben	els	miARN,	la	bibliografia	proposa	diferents	
mètodes,	tots	ells	basats	en	kits	comercials.	Entre	aquests,	els	més	emprats	són	el	miRvana®	PARISTM	
kit	(Life	Technologies	Corporation,	Carlsbad,	Estats	Units)37,	TriPure	Isolation	Reagent	(Roche	Applied	
Science,	Penzberg,	Alemanya)39,	el	InvitrogenTM	TRIzolTM	Reagent	(Thermo	Fisher	Scientific,	Waltham,	
Estats	 Units)33,	miRCURYTM	 RNA	 Isolation	 Kit—Biofluids	 (QIAGEN	 company,	 Hilden,	 Alemanya)40,	
miRNeasy	Serum/Plasma	Kit	(QIAGEN	company,	Hilden,	Alemanya).41	

D’entre	aquestes	opcions,	d’entrada,	se	n’han	valorat	dues:	el	mètode	de	TriPure	Isolation	Reagent	
(Roche	Applied	 Science,	Penzberg,	Alemanya),	 o	 “TriPure”	d’ara	endavant,	 i	 el	mètode	miRvana®	
PARISTM	kit	(Life	Technologies	Corporation,	Carlsbad,	Estats	Units),	o	“miRvana®”,	d’ara	endavant.		

Pel	que	fa	al	mètode	del	TriPure,	s’ha	optat	per	seguir	dues	estratègies.	D’una	banda,	el	protocol	
original	 establert	 al	 2013	 per	 Pandit	 P.	 amb	 els	 canvis	 realitzats	 prèviament	 pels	 membres	
investigadors	del	LBNB	de	la	Universitat	de	les	Illes	Balears.39,42	Per	altra	banda,	també	s’han	realitzat	
una	sèrie	de	modificacions	a	aquest,	per	tal	d’intentar	optimitzar-lo.	Les	modificacions	han	consistit	
en	 reduir	 a	 la	 meitat	 els	 volums	 de	 TriPure	 i	 Clorofom	 (400	 µl	 i	 100	 µl,	 respectivament),	 en	
comparació	 al	 protocol	 original	 esmentat	 anteriorment.42	Aquests	procediments	 s’han	 realitzat	 a	
partir	 de	 les	 mostres	 de	 saliva	 aportades	 de	 forma	 voluntària	 per	 dos	 individus	 (“Individu	 1”	 i	
“Individu	2”).		

En	el	cas	del	mètode	del	miRvana®,	s’ha	partit	del	protocol	que	proposa	la	casa	comercial.43	A	partir	
d’aquest	 protocol,	 s’ha	 optat	 per	 quatre	 estratègies,	 similars	 entre	 sí,	 però	 amb	 lleugeres	
modificacions	 en	 quant	 al	 volum	 de	 mostra	 inicial	 i	 de	 reactius,	 per	 tal	 d’avaluar	 quin	 és	 el	
procediment	experimental	més	adequat.	En	el	primer	cas,	s’ha	partit	d’un	volum	de	mostra	inicial	de	
100	µl	de	saliva	(repartits	en	dos	Eppendorfs,	50	µl	a	cada	un),	en	el	segon	cas	s’ha	partit	de	només	
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50	 µl	 de	mostra,	 i	 en	 la	 tercera	 i	 en	 la	 quarta	 estratègia	 s’ha	 partit	 de	 100	 i	 200	 µl	 de	mostra,	
respectivament,	en	un	sol	Eppendorf,	a	diferència	de	la	primera	estratègia.	En	aquests	dos	darrers	
casos,	també	s’han	modificat	els	volums	d’alguns	reactius	en	la	fase	d’extracció	orgànica,	de	manera	
que	s’han	afegit	60	µl	i	70	µl	de	miRNA	Homogenate	Additive,	respectivament;	i	600	µl	i	700	µl	d’àcid	
fenol:cloroform.	La	resta	d’etapes	del	procés	de	qualsevol	de	les	estratègies	s’han	realitzat	seguint	
les	instruccions	del	proveïdor.43	Tots	aquests	processos	s’han	realitzat	a	partir	de	la	mateixa	mostra	
inicial,	obtinguda	sense	kit	i	congelada	a	-80	°C	d’un	individu	voluntari.	Per	acabar	de	valorar	cada	
una	de	les	estratègies,	s’ha	procedit	a	analitzar	el	perfil	de	Small	RNA,	i	per	tant,	de	miARN.		

2.2. Reclutament	de	voluntàries	i	recollida	de	mostres	
Els	 subjectes	 experimentals	 d’aquest	 estudi	 han	 estat	 dones	 en	 edat	 fèrtil,	 d’entre	 18	 i	 45	 anys	
(ambdós	 inclosos),	 que	 no	 pateixin	 cap	 tipus	 de	 malaltia	 metabòlica,	 que	 no	 rebin	 medicació	
habitualment,	 i	 que	 segueixin	 la	 seva	 dieta	 habitual.	 Les	 voluntàries	 interessades	 en	 participar	 a	
l’estudi	que	han	complit	els	principis	d’inclusió,	s’han	dividit	inicialment	en	dos	grups:	“normopès”,	
quan	l’índex	de	massa	corporal	(IMC)	ha	estat	inferior	a	25	kg/m2,	i	“obès”,	quan	l’IMC	ha	estat	igual	
o	superior	25	kg/m2.	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
El	reclutament	de	voluntàries	s’ha	realitzat	en	diverses	fases,	tal	com	s’observa	a	la	Figura	5.	S’ha	
comprovat	que	les	voluntàries	complien	els	criteris	d’inclusió	i	no	complien	els	criteris	d’exclusió	que	
es	detallen	també	a	 la	Figura	5.	S’ha	procedit	a	realitzar	 la	presa	de	 la	mostra,	sense	emprar	kit	 i	
congelant	les	mostres	a	-20	°C	durant	un	màxim	de	7	dies,	per	després	congelar-les	a	-80	°C	fins	al	
moment	de	l’extracció.	A	l’apartat	“3.1.1.	Selecció	del	mètode	de	presa	de	mostra	i	emmagatzematge	

Figura	5.	Detall	de	les	fases	de	reclutament	
de	voluntàries	i	processos	realitzats	en	cada	
una	d’aquestes.	
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de	saliva”		es	pot	veure	el	motiu	pel	qual	s’ha	optat	per	aquesta	via.	A	més,	s’ha	emprat	un	monitor	
de	composició	corporal	(OMRON®	BF511,	Kyoto,	Japó)	per	mesurar	el	pes	corporal,	en	kg;	l’IMC,	en	
kg/m2;	el	percentatge	de	greix	corporal,	de	massa	muscular	i	de	greix	visceral;	i	la	taxa	metabòlica	
basal,	en	quilocalories.	Posteriorment,	s’ha	procedit	a	recollir	la	documentació	necessària	per	dur	a	
terme	 l’estudi.	 Les	 voluntàries	 han	 estat	 degudament	 informades	 sobre	 tots	 els	 detalls	 de	 la	
investigació,	i	han	emplenat	quatre	documents	per	tal	de	poder	participar	en	l’estudi	(documents	I	i	
II)	i	aportar	informació	d’interès	de	cara	a	l’anàlisi	dels	resultats	relacionada	amb	els	seus	hàbits	de	
vida	(documents	III	i	IV):	(I)	Document	informatiu	(Full	informatiu	d’informació	a	la	voluntària	per	la	
realització	de	projectes	d’investigació	i	recollida	de	mostres	biològiques),	(II)	Consentiment	informat	
(Consentiment	 informat	 per	 la	 realització	 de	 projectes	 d’investigació	 i	 recollida	 de	 mostres	
biològiques),	 (III)	 Quadern	 de	 recollida	 de	 dades	 (Dades	 generals;	 Qüestionari	 de	 Freqüència	 de	
Consum,	QFCA;	Registre	dietètic	de	24	hores,	R24H),	i	(IV)	Qüestionari	sobre	Hàbits	de	Vida	(Activitat	
física,	antecedents	familiars,	alcoholisme	i	tabaquisme).	Tal	com	figura	al	document	I,	aquest	estudi	
(miARN-Milk,	IB	3464/17	PI)	ha	estat	aprovat	pel	Comitè	d’Ètica	de	la	Investigació	de	les	Illes	Balears,	
i	 totes	 les	 dades	 són	 confidencials	 i	 estan	 protegides	 segons	 la	 Llei	 Orgànica	 15/1999	 del	 13	 de	
desembre.	
	
Finalment,	s’han	digitalitzat	les	dades	recollides	i	s’ha	creat	una	base	de	dades	per	mitjà	del	programa	
informàtic	Excel	(Microsoft®	Excel,	15.35	version,	Nova	York,	Estats	Units	),	on	s’hi	ha	recollit	tota	la	
informació	del	Quadern	de	Recollida	de	Dades	i	del	Qüestionari	sobre	Hàbits	de	Vida,	a	excepció	del	
R24H,	el	qual	s’ha	processat	per	mitjà	del	programa	informàtic	DIAL de	càlculs	nutricionals	(ALCE,	
Inginieria,	 informática	 y	 estadística	 en	 medicina	 y	 biologia,	 versión	 3.7.1.0,	 Madrid,	 Espanya).	
D’aquesta	forma,	s’ha	obtingut	una	base	de	dades	digital	que	conté	les	diferents	variables	recollides	
associades	a	cada	voluntària.		
	
2.3. Extraccions	d’ARN	total	pel	mètode	de	miRvana®	

En	total,	per	aquest	estudi	s’han	realitzat	101	extraccions	a	partir	de	les	mostres	de	saliva	congelades	
a	 -80	 °C.	 D’aquestes	 101	 extraccions	 totals,	 69	 corresponen	 a	 mostres	 de	 voluntàries	 del	 grup	
“normopès”	i	32	a	mostres	de	voluntàries	del	grup	“obès”.	Tal	com	es	pot	veure	a	l’apartat	“3.1.2.	
Selecció	del	mètode	d’extracció	d’ARN	total”,	en	vista	dels	resultats	de	les	proves	preliminars,	s’ha	
optat	per	emprar	el	mètode	miRvana®	PARISTM	kit	(Life	Technologies	Corporation,	Carlsbad,	Estats	
Units)	per	realitzar	l’extracció	de	totes	les	mostres.	De	les	quatre	estratègies	que	s’han	proposat	de	
forma	preliminar,	s’ha	optat	per	seguir	l’estratègia	III:	descongelar	la	mostra	i	vortejar-la,	pipetejar	
100	µl	d’aquesta	en	un	Eppendorf,	i	afegir	500	µl	de	Binding/Lysis	Buffer,	vortejar	dues	vegades	uns	
20-30	segons,	 i	afegir	60	µl	del	miRNA	Homogenate	Additive,	vortejar	de	nou	uns	20-30	segons,	 i	
deixar	reposar	uns	10	minuts	en	gel.	S’han	afegit	600	µl	d’àcid	fenol-cloroform,	i	s’ha	vortejat	de	nou	
uns	30-60	segons,	per	finalment,	centrifugar	a	15.000	g,	5	minuts	i	4	°C.	Així	s’ha	completat	la	fase	
d’extracció	orgànica,	i	s’han	recollit	uns	600	µl	de	sobrenedant.	La	fase	aquosa,	la	qual	conté	l’ARN	
total,	s’ha	depositat	a	un	nou	Eppendorf.	S’han	afegit	750	µl	d’etanol	al	100%,	i	s’ha	vortejat	uns	30-
60	segons.	S’ha	transferit	a	la	columna	formada	pel	tub	col·lector	(Collection	Tubes)	i	el	filtre	(Filter	
Cartridge)	el	volum	total,	d’uns	1300	µl,	en	dues	rondes,	ja	que	el	volum	màxim	que	pot	contenir	la	
columna	és	de	700	µl,	i	s’ha	fet	un	spin	amb	la	centrífuga	per	tal	de	filtrar	la	mostra.	Finalment,	s’han	
fet	els	rentats	amb	700	µl	de	miRNA	Wash	Solution	1,	per	duplicat	amb	50	µl	de	Wash	Solution	2/3,	
i	s’ha	eluït	l’ARN	total	retingut	al	filtre	amb	50	µl	d’Elution	Solution/Nuclease	free	water,	en	un	nou	
tub	col·lector.	S’ha	obtingut	la	mostra	d’ARN	total	diluïda	en	50	µl,	la	qual	s’ha	conservat	a	-80	°C.	
	
2.4. Quantificació	d’ARN	total	

Les	101	mostres	extretes	han	estat	quantificades	un	cop	s’ha	acabat	 l’extracció	de	 l’ARN	total.	El	
procediment	de	quantificació	s’ha	realitzat	per	mitjà	d’espectrofotometria,	emprant	el	NanoDrop®	
(NanoDrop®	ND-1000	UV-Vis,	Thermo	Fisher	Scientific,	Waltham,	Estats	Units).	D’aquesta	manera	
s’han	obtingut	la	concentració	d’ARN	total	extret	en	nanograms/microlitre	(ng/µl),	l’absorbància	a	
260	 nanòmetres	 (nm),	 a	 280nm,	 la	 rati	 “absorbància	 260	 nm/absorbància	 280	 nm”,	 i	 la	 rati	
“absorbància	260	nm/absorbància	230	nm”.	
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2.5. Anàlisi	dels	Small	RNA.	Determinació	del	percentatge	de	microARN	

L’anàlisi	del	perfil	de	Small	RNA	s’ha	realitzat	a	partir	d’un	procés	d’electroforesi.	En	concret,	s’ha	
optat	per	emprar	un	mètode	d’electroforesi	automatitzada,	d’elevada	resolució,	com	és	el	sistema	
Agilent	 2100	 Bioanalyzer	 (Agilent	 Technologies,	 Califòrnia,	 Estats	 Units),	 “Bioanalyzer®”	 d’ara	
endavant.	Aquest	sistema	es	considera	una	eina	de	seqüenciació	de	nova	generació	(next-generation	
sequencing,	NGS),	i	permet	realitzar	electroforesi	d’ADN,	ARN	i	proteïnes.	Els	avantatges	d’aquesta	
tècnica	electroforètica	en	comparació	a	les	tècniques	electroforètiques	convencionals	són	diversos:	
el	volum	de	mostra	necessari	per	dur	a	terme	l’anàlisi	d’àcids	nucleics	és	d’1	µl	i	és	un	procediment	
senzill,	ràpid	i	automatitzat,	ja	que	en	una	sola	passa,	té	lloc	la	separació	electroforètica,	la	posterior	
lectura	dels	resultats	i	representació	de	l’electroferograma.44		

En	aquest	cas,	l’objectiu	ha	estat	determinar	el	perfil	de	miARN	presents	en	la	saliva	humana.	Per	
això,	d’entre	les	possibilitats	que	ofereix	aquest	mètode,	s’ha	optat	per	seguir	el	procediment	indicat	
per	 l’anàlisi	 de	 Small	 RNA,	 segons	 el	 protocol	 de	 la	 casa	 comercial,	 sense	modificacions.44	 El	 kit	
emprat	per	aquest	procediment	(Bioanalyzer	Small	RNA	Analysis,	Agilent	Technologies,	Califòrnia,	
Estats	Units)	permet	la	separació	i	quantificació	dels	fragments	d’àcids	nucleics	d’entre	6	i	150	parells	
de	 bases,	 donant	 lloc	 a	 un	 electroferograma	 on	 es	 representa	 la	 fluorescència	 (en	 unitats	 de	
fluorescència,	FU),	proporcional	a	la	quantitat	d’ARN,	enfront	a	la	longitud	dels	fragments	separats	
(en	nucleòtids,	ncts).	En	aquest,	els	miARN	es	troben	en	la	regió	d’entre	els	10	i	40	nucleòtids.44		

2.6. Anàlisi	del	miR-222	per	RT-PCR	

La	RT-PCR	és	una	tècnica	semi-quantitativa,	que	permet	analitzar	transcrits	específics	d’ARN,	entre	
els	quals	hi	ha	els	miARN,	a	partir	de	la	combinació	de	dues	tècniques	realitzades	consecutivament:	
la	retrotranscripció	o	transcripció	reversa	(RT)	i	la	Reacció	en	Cadena	de	la	Polimerasa	(Polimerase	
Chain	Reaction,	PCR).	A	grans	trets,	per	una	banda,	la	RT	permet	obtenir	ADN	complementari	(ADNc)	
a	partir	de	l’ARN,	per	mitjà	de	l’enzim	retrotranscriptasa.45	D’altra	banda,	la	PCR	consisteix	en	una	
anàlisi	enzimàtic	senzill,	que	permet	l’amplificació	d’un	fragment	d’ADN	específic	per	mitjà	de	l’enzim	
polimerasa	a	partir	d’un	fragment	complex	d’ADN,	en	aquest	cas,	de	l’ADNc.46	S’ha	optat	dur	a	terme	
una	real	time	PCR	Applied	BiosystemsTM	TaqMan®	(Thermo	Fisher	Scientific,	Waltham,	Estats	Units),	
“rt-PCR”	d’ara	a	endavant,	el	qual	es	caracteritza	pel	fet	que	l’especificitat	de	la	reacció	ve	donada	
per	l’etapa	de	la	RT,	i	no	pas	de	la	PCR.		

	S’ha	sintetitzat	 la	cadena	d’ADNc	a	partir	de	5	ng	d’ARN	total,	emprant	el	kit	Taqman	microRNA	
Reverse	Transcription	Kit	(Applied	Biosystem,	Madrid,	Spain).	Aquest	conté	tots	els	reactius	per	la	
preparació	de	la	miRNA	mix	de	la	RT	(100	mM	dNTPs,	Reverse	Transcriptase,	10x	RT	buffer,	RNAase	
inhibitor,	 aigua	 lliure	 de	 RNAses).	 A	 més,	 s’ha	 afegit	 el	 primer	 específic	 pel	 miR-222	 (Assay	 ID:	
002276).	S’ha	emprat	el	termociclador	Applied	Biosystems	2720	Thermal	Cycler	(Applied	Biosystem,	
Madrid,	Spain),	portant	la	reacció	30	minuts	a	16	°C,	30	minuts	a	42	°C,	i	5	minuts	a	5	°C,	i	deixant-ho	
reposar	posteriorment	a	4	°C.	A	continuació,	s’ha	realitzat	la	rt-PCR	emprant	2	µl	del	producte	de	la	
RT,	i	8	µl	de	la	Taqman	Universal	master	mix	(TaqMan	microRNA	assay	10x,	TaqMan	x2	Universal	
Mix,	aigua	lliure	de	RNAses).	S’ha	aplicat	el	programa	de	rt-PCR	consistent	en	10	min	a	95	°C,	i	45	
cicles	de	75	segons	(15	segons	a	95	°C,	i	60	segons	a	60	°C),	emprant	l’instrument	Applied	Biosystems	
StepOnePlus	Real-Time	PCR	Systems	(Applied	Biosystems,	Madrid,	Spain).	La	RT-PCR	també	s’ha	duit	
a	terme	per	l’anàlisi	de	l’ARN	espliceosoma	U6,	el	qual	ha	estat	emprat	com	a	gen	de	referència	o	
housekeeping,	per	poder	realitzar	posteriorment	els	càlculs,	per	mitjà	del	mètode	de	la	2-∆∆Ct.	47	

S’han	analitzat	un	total	de	94	mostres,	entre	les	quals	hi	ha	les	32	corresponents	al	grup	obès	i	63	
del	 grup	 normopès.	 Les	mostres	 de	 les	 voluntàries	 a	 analitzar	 han	 estat	 seleccionades	 segons	 la	
quantificació	d’ARN	total,	processant	les	que	han	presentat	una	concentració	superior	al	3	ng/ml.	
Addicionalment,	s’ha	realitzat	un	blanc	per	la	RT	i	un	per	la	rt-PCR.	Els	resultats	han	estat	analitzats	
per	mitjà	del	StepOne™	and	StepOnePlus™	Systems	software	(Applied	Biosystems,	Madrid,	Espanya).	
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2.7. Recerca	bibliogràfica	
La	informació	necessària	per	contextualitzar	el	treball	(“1.	Introducció”),	posar	a	punt	la	metodologia		
(“2.	Materials	i	Mètodes”,	)	i	discutir	els	resultats	(“3.	Resultats	i	Discussió”)	ha	estat	obtinguda	per	
mitjà	de	la	recerca	bibliogràfica	en	la	base	de	dades	sobre	ciències	de	la	salut	de	MEDLINE	“PubMed”,	
de	l’US	National	Library	of	Medicine	National	Institues	of	Health	(National	Center	for	Biotechnology	
Information,	NCBI,	Bethesda,	Maryland,	Estats	Units).	Les	cites	recollides	a	l’apartat	“6.	Referències”	
han	 estat	 anotades	 amb	 el	 programari	 de	 gestió	 de	 referències	Mendeley	 Desktop	 (2008-2018	
Mendeley	Ltd.	©,	version	1.19.2).	També	s’ha	fet	ús	d’altres	recursos	bibliogràfics,	com	les	pàgines	
web	de	les	diferents	cases	comercials	dels	reactius	i	instruments	emprats	en	la	realització	d’aquest	
treball,	o	els	protocols	elaborats	i/o	modificats	pel	grup	investigador	LBNB	de	la	UIB.	
 
2.8. Anàlisi	estadística	
Per	l’anàlisi	estadística	s’han	emprat	principalment	dos	programes	de	tractament	de	dades.	Per	una	
banda,	Excel	(Microsoft®	Excel,	15.35	version,	Nova	York,	Estats	Units),	i	per	altra	banda,	el	software	
IBM	SPSS	Statistics	(SPSS,	Chicago,	Estats	Units),	per	la	realització	dels	tests	estadístics,	correlacions	
de	 Pearson	 dels	 diferents	 paràmetres	 i	 grups,	 i	 representacions	 gràfiques.	 Per	 la	 comparació	 de	
mitjanes	entre	les	dues	cohorts	experimentals	(normopès	i	obès),	s’ha	comprovat	la	normalitat	per	
mitjà	 del	 test	 de	 Shapiro-Wilk	 i	 Kolmogorov-Smirnov.	 En	 cas	 que	 no	 hagi	 estat	 normal,	 s’ha	
transformat	aplicant	la	funció	logaritme	neperià	(ln),	per	tal	de	veure	si	podria	ser	normal.	Si	així	no	
ha	resultat	normal,	s’ha	aplicat	el	test	no	paramètric	de	U	de	Mann-Whitney.	En	cas	que	hagi	estat	
normal,	s’ha	aplicat	el	test	de	Levene,	per	analitzar	si	les	variàncies	són	o	no	iguals.	En	cas	que	no	ho	
hagin	estat,	s’ha	aplicat	el	test	paramètric	de	la	t-Test,	i	en	cas	que	ho	hagin	estat,	s’ha	aplicat	el	t-
Test	per	variàncies	desiguals.	En	qualsevol	cas,	el	p-valor	s’ha	definit	com	a	p<0,05.	

3. Resultats	i	Discussió	
 

3.1. Procediments	preliminars	
 

3.1.1. Selecció	del	mètode	de	presa	de	mostra	i	emmagatzematge	de	saliva	

Taula	1.	Resultats	de	les	extraccions	d’ARN	Total	en	l’estudi	preliminar	de	la		presa	de	mostra	i	emmagatzematge	
de	saliva.	S’han	extret	un	total	de	8	mostres	obtingudes	de	2	individus	voluntaris.	S’han	extret	totes	pel	mètode	del	
TriPure	seguint	el	protocol	proposat	per	Pandit	i	modificat	pel	grup	LBNB.42	S’han	combinat	els	sistemes	d’extracció	
(amb	kit	RNAPro·SalTM	Universal	Saliva	Collection	Device,	“kit”;	o	sense	kit,	directament	amb	el	tub	Corning,	“tub”)	
amb	els	diferents	sistemes	d’emmagatzematge	(sense	congelar	la	mostra,	“fresca”;	o	amb	la	mostra	congelada	durant	
2-10	dies	a	 -80	°C).	Es	presenta	 la	concentració	d’ARN	total	en	ng/μl	 i	 les	ràtios	d’absorbància	260/280	 i	260/230	
obtingudes	en	la	quantificació	per	espectrofotometria	amb	el	Nanodrop®.	MF1	(Mostra	Fresca	Individu	voluntari	1),	
MF2	 (Mostra	 Fresca	 Individu	 voluntari	 2),	MC1	 (Mostra	 congelada	 Individu	 voluntari	 1),	MC2	 (Mostra	 congelada	
Individu	voluntari	2).		
	
Tal	 com	 es	 pot	 veure	 a	 la	 Taula	 1,	 s’ha	 observat	 com,	 de	 les	 quatre	 combinacions	 possibles,	 la	
recol·lecció	de	saliva	sense	kit	permet	una	major	extracció	d’ARN	total	en	comparació	a	quan	s’empra	
el	kit,	tant	si	la	mostra	és	congelada	com	si	és	fresca.	En	analitzar	el	mètode	d’emmagatzematge	i	
conservació	 de	 les	mostres,	 en	 general,	 no	 s’han	 presentat	 diferències	 importants	 entre	 si	 està	
congelada	o	no.	Si	s’analitzen	els	valors	de	puresa,	per	l’ARN	total,	els	valors	òptims	haurien	de	ser	
entre	1,8-2.	En	línies	generals,	es	presenten	uns	nivells	lleugerament	inferiors	al	que	seria	desitjable,	
indicant	certa	contaminació	de	proteïnes.	Així	i	tot,	els	millors	nivells	de	puresa	es	corresponen	a	les	
mostres	extretes	sense	kit.		
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Addicionalment,	 s’ha	 realitzat	 un	 blanc	 per	 la	 RT	 i	 un	 per	 la	 rt-PCR.	 Els	 resultats	 han	 estat	

analitzats	 per	mitjà	 del	 StepOne™	 and	 StepOnePlus™	 Systems	 software	 Applied	 Biosystems,	

Madrid,	Spain).	

	

2.7. Recerca	bibliogràfica	
	

La	informació	per	la	realització	de	l’apartat	“1.	Introducció”,	així	com	altres	cites	requerides	per	

la	discussió	dels	resultats	de	l’apartat	“4.	Discussió”	ha	estat	obtinguda	per	mitjà	de	la	recerca	

bibliogràfica	 en	 la	 base	 de	 dades	 sobre	 ciències	 de	 la	 salut	 de	MEDLINE	 “PubMed”,	 de	 l’US	

National	 Library	 of	Medicine	National	 Institues	 of	Health	 (National	 Center	 for	 Biotechnology	
Information,	 NCBI,	 Bethesda,	 Maryland,	 Estats	 Units).	 Les	 cites	 recollides	 a	 l’apartat	 “6.	

Bibliografia”	han	estat	anotades	amb	el	programari	de	gestió	de	referències	Mendeley	Desktop	

(2008-2018	Mendeley	Ltd.	
©
,	version	1.19.2).	També	s’ha	fet	ús	d’altres	recursos	bibliogràfics,	

com	les	pàgines	web	de	les	diferents	cases	comercials	dels	reactius	i	instruments	emprats	en	la	

realització	d’aquest	treball,	o	els	protocols	elaborats	i/o	modificats	pel	grup	investigador	LBNB	

de	la	UIB.	

 
2.8. Anàlisi	estadístic	

	
Per	l’anàlisi	estadístic	s’han	emprat	principalment	dos	programes	de	tractament	de	dades.	Per	

una	banda,	Excel	(Microsoft®	Excel,	15.35	version,	Nova	York,	Estats	Units),	i	per	altra	banda,	el	
software	IBM	SPSS	Statistics	(SPSS,	Chicago,	Estats	Units),	per	la	realització	dels	tests	estadístics	
(Completar	aquí	amb	els	tests	que	hagi	realitzat	a	nivell	de	resultats	per	fer	l’anàlisi	estadístic),	

correlacions	dels	diferents	paràmetres	i	grups,	i	representacions	gràfiques.	Per	la	comparació	de	

mitjanes	entre	els	dos	grups,	normopès	i	obès,	s’ha	comprovat	la	normalitat	per	mitjà	del	test	

de	 Shapiro-Wilk	 i	 Kolmogorov-Smirnov.	 En	 cas	 que	 no	 hagi	 estat	 normal,	 s’ha	 transformat	

perquè	 ho	 sigui,	 aplicant	 la	 funció	 logaritme	 neperià	 (ln).	 Si	 així	 no	 ha	 resultat	 normal,	 s’ha	

aplicat	el	test	no	paramètric	de	U	de	Mann-Whitney.	En	cas	que	sigui	normal,	s’ha	aplicat	el	test	

de	Levene,	per	analitzar	si	les	variàncies	són	o	no	iguals.	En	cas	que	no	ho	sigui,	s’ha	aplicat	el	

test	paramètric	de	la	t	de	Student,	i	en	cas	que	no	ho	siguin,	s’ha	aplicat	el	test	t	per	variàncies	

desiguals.	En	qualsevol	cas,	el	p-valor	s’ha	definit	com	a	P<0,05.	

3. Resultats	
	

3.1. Procediments	preliminars.	
3.1.1. Selecció	del	mètode	de	presa	de	mostra	i	emmagatzematge	de	saliva	
 

Mostra	 [ARN	total]	 Abs	260/280	 Abs	260/230	
MF1	Tub	 133,94	 1,33	 1,32	

MF2	Tub	 192,82	 2,00	 0,33	

MF1	Kit	 46,42	 1,52	 0,13	

MF2	Kit	 52,52	 1,52	 0,13	

MC1	Tub	 129,07	 1,65	 0,30	

MC2	Tub	 375,52	 2,14	 0,74	

MC1	Kit	 49,73	 1,65	 0,13	

MC2	Kit	 100,82	 1,52	 0,27	

Taula	1.	Resultats	de	l’extracció	de	saliva	en	els	procediments	preliminars	emprant	el	mètode	de	TriPure	

amb	les	modificacions	explicades	a	l’apartat	“2.1.2.	Selecció	del	mètode	d’extracció	d’ARN	total”.	S’han	

processat	 un	 total	 de	8	mostres,	 obtingudes	de	2	 individus	 voluntaris.	 S’han	 fet	 quatre	 combinacions	

possibles,	combinant	el	sistema	d’extracció	(amb	kit	RNAPro·SalTM	Universal	Saliva	Collection	Device	o	

sense)	amb	els	sistema	d’emmagatzematge	(amb	la	sense	congelar	“fresca”,	o	amb	la	mostra	congelada	

durant	2-10	a	-80	ºC).	Es	presenta	la	concentració	d’ARN	total	en	ng/µl	i	les	ràtios	d’absorbància	260/280	

i	260/230	obtingudes	en	la	quantificació	per	espectrofotometria	amb	el	Nanodrop.	MF1	(Mostra	Fresca	
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Per	tant,	en	vista	dels	resultats	i	per	motius	pràctics	i	econòmics,	s’ha	optat	per	recollir	 la	mostra	
sense	kit,	i	congelant-la	a	-20	°C	durant	un	màxim	de	7	dies,	i	posteriorment	a	-80		°C	sempre	que	ha	
estat	necessari	fer-ho.		

3.1.2. Selecció	del	mètode	d’extracció	d’ARN	total	
En	 una	 primera	 fase,	 s’ha	 intentat	 optimitzar	 el	 protocol	 d’extracció	 d’ARN	 total	 pel	mètode	 de	
TriPure,	realitzant	algunes	modificacions	al	protocol	de	partida.		
	

Canvis	 Mostra	 [ARN	total]	(ng/µl)	 Abs	260/280	 Abs	260/230	
Sense	
Modificacions	

Individu	1	 87,67	 1,56	 0,23	
Individu	2	 52,04	 1,59	 0,15	

Amb	
Modificacions	

Individu	1	 48,08	 1,59	 0,13	
Individu	2	 76,67	 1,53	 0,20	

Taula	2.	Resultats	de	 l’extracció	de	 saliva	en	els	procediments	preliminars	emprant	el	mètode	de	 TriPure.	 S’ha	
realitzat	l’extracció	seguint	el	protocol	de	Pandit	et	Al.42	adaptat	pel	grup	LBNB,	obtenint	els	resultats	representats	
en	l’apartat	“Sense	Modificacions”.	Per	altra	banda,	s’han	realitzat	lleugeres	modificacions	en	els	reactius	emprats,	
obtenint	els	resultats	representats	en	l’apartat	“Amb	Modificacions”.	Les	condicions	emprades	en	cada	cas	es	detallen	
a	“2.1.2.	Selecció	del	mètode	d’extracció	d’ARN	total”.	En	aquest	cas,	s’ha	emprat	el	kit.	Es	presenta	la	concentració	
d’ARN	 total	 en	 ng/µl	 i	 les	 ràtios	 d’absorbància	 260/280	 i	 260/230	 obtingudes	 en	 la	 quantificació	 per	
espectrofotometria	amb	el	Nanodrop®.		
	
Tal	com	es	pot	veure	a	la	Taula	2,	les	modificacions	del	protocol	del	TriPure	impliquen	canvis	de	certa	
rellevància	en	quant	a	la	concentració	d’ARN	total.	En	“l’Individu	1”,	s’han	obtingut	concentracions	
menors	d’ARN	total	en	fer	modificacions,	i	en	el	cas	de	“l’Individu	2”,	s’han	obtingut	concentracions	
superiors	 en	 fer	modificacions.	 És	 important	 remarcar	que	 la	 presa	de	mostra	per	 fer	 l’extracció	
“Sense	Modificacions”	 i	 “Amb	Modificacions”	 va	 ser	 realitzada	 en	 dies	 diferents,	 fet	 que	 podria	
explicar	la	variabilitat	dels	resultats.	Els	nivells	de	puresa	es	mantenen	un	poc	per	sota	del	desitjat,	
en	la	mateixa	línia	que	s’ha	vist	quan	s’ha	fet	l’extracció	amb	kit,	com	es	pot	veure	a	la	Taula	1.		
	
En	 una	 segona	 fase,	 s’ha	 intentant	 optimitzar	 el	 protocol	 d’extracció	 d’ARN	 total	 pel	mètode	de	
miRvana®.	Com	s’ha	explicat	a	 l’apartat	“2.1.2.	Selecció	del	mètode	d’extracció	d’ARN	total”,	s’ha	
optat	per	seguir	4	estratègies	diferents	amb	petites	modificacions	entre	elles.	
	

Estratègia	 [ARN	total]	(ng/µl)	 Abs	260/280	 Abs	260/230	
I	 0,62a	 0,74	 0,00	
II	 0,6a	 2,86	 0,04	
III	 5,37	 2,62	 0,89	
IV	 13,26	 1,85	 0,52	

Taula	3.	Resultats	de	l’extracció	de	saliva	en	els	procediments	preliminars	emprant	el	mètode	de	miRvana®	i	les	4	
estratègies	 proposades	 inicialment.	 Totes	 les	mostres	 provenen	 d’una	mateixa	mostra	 d’un	mateix	 individu.	 Es	
presenta	 la	 concentració	 d’ARN	 total	 en	 ng/µl	 i	 les	 ràtios	 d’absorbància	 260/280	 i	 260/230	 obtingudes	 en	 la	
quantificació	per	espectrofotometria	amb	el	Nanodrop®.	
	
Tal	com	es	veu	a	la	Taula	3,	les	estratègies	III	i	IV	són	les	que	donen	uns	millors	resultats	d’extracció	
d’ARN	 total.	 En	 aquest	 cas,	 no	 s’ha	presentat	 tanta	 contaminació	 per	 proteïnes,	 a	 diferència	 del	
mètode	del	TriPure.		Per	valorar	quina	de	les	quatre	estratègies	permet	obtenir	una	major	quantitat	
de	miARN,	s’ha	realitzat	l’anàlisi	del	perfil	de	Small	RNA.	Es	poden	veure	aquestes	representacions	a	
les	Figures	6	i	7,	i	els	resultats	es	presenten	a	la	Taula	4.	
	
Estratègia	 [Small	RNA]	(ng/µl)	 [miARN]	(ng/µl)	 %	miARN	
I	 4,56a	 1,96	 43	
II	 1,71a	 0,67	 39	
III	 3,97	 2,18	 44	
IV	 6,57	 2,50	 38	

Taula	4.	Resultats	de	l’anàlisi	de	miARN	per	mitjà	del	sistema	Agilent	2100	Bionalyzer.	Es	presenta	la	concentració	
de	Small	RNA	en	ng/µl,	la	concentració	de	miARN	en	ng/µl	i	el	percentatge	de	miARN	corresponent	(%	miARN).	
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En	vista	dels	resultats,	s’ha	vist	que	l’estratègia	més	òptima	és	la	III.	En	
quant	a	la	concentració	de	miARN	és	similar	la	que	s’obté	en	l’estratègia	
III	 (2,18	ng/µl)	a	 la	que	s’obte	en	 la	 IV	(2,50	ng/µl).	Tot	 i	això,	resulta	
interessant	 veure	 com	 el	 percentatge	 de	 miARN	 és	 superior	 de	
l’estratègia	III	(44%)	és	superior	que	el	de	l’estratègia	IV	(38%).	Per	tant,	
mitjançant	 l’estatègia	 III,	 es	 pot	 aconseguir	 una	 mostra	 més	 rica	 en	
miARN.	 A	 més,	 experimentalment,	 l’estratègia	 III	 és	 més	 pràctica	 i	
ràpida,	permetent	estalviar	temps	i	reactius	en	el	processament	de	les	
mostres	per	la	seva	extracció.	
	
En	conjunt,	en	comparar	els	dos	mètodes	(TriPure	 i	el	del	miRvana®),	
s’ha	decidit	elegir	el	miRvana®	per	realitzar	les	extraccions	d’ARN	total	
de	les	101	mostres.	Per	prendre	aquesta	decisió,	s’han	tingut	en	compte	
el	temps	(procés	d’extracció	d’ARN	total	pel	mètode	de	TriPure	dura	un	
total	 de	 dos	 dies,	 en	 comparació	 a	 les	 2-3	 hores	 del	 mètode	 de	
miRvana®),	la	possibilitat	d’aplicar	el	mateix	mètode	a	altres	fluids	que	
s’analitzaran	en	aquest	estudi	(llet	i	orina),		la	puresa	de	la	mostra,	i	els	
resultats	que	s’obtenen	quan	es	fa	l’anàlisi	concret	de	perfil	dels	miARN.	
	
aPot	resultar	sorprenent	que	els	valors	de	concentració	de	Small	RNA	de	la	
Taula	4	siguin	superiors	que	l’ARN	total	representats	a	les	Taula	3.	S’ha	de	
tenir	 en	 compte	 que,	 segons	 la	 casa	 comercial,	 el	 límit	 de	 detecció	 de	
l’aparell	 és	 de	 2	 ng/µl,	 fet	 que	 tal	 vegada	 podria	 explicar	 aquesta	
divergència	de	resultats.48		

	
Figura	7.	 Electroferogrames	obtinguts	en	el	procés	d’anàlisi	dels	Small	RNA	 per	mitjà	del	 sistema	Agilent	2100	
Bionalyzer.	 Es	 corresponen	a	 la	mostra	d’ARN	 total	extret	 seguint	 les	estratègies	 I,	 II,	 III,	 i	 IV,	 respectivament.	Es	
representa	 la	 fluorescència	 a	 l’eix	 d’ordenades,	 en	 unitat	 de	 fluorescència,	 en	 relació	 a	 la	 longitud	 de	 l’ARN,	 en	
nucleòtids.	S’indica	la	concentració	dels	miARN	en	cada	cas	(regió	entre	10	i	40	nt)	i	el	percentatge	d’aquests	respecte	
la	totalitat	dels	Small	RN..	El	pic	que	es	presenta	als	4	nucleòtids	es	correspon	al	l’Small	RNA	marker,	el	pic	entre	10	i	
40	 nts	 al	 miARN,	 i	 el	 pic	 en	 torn	 a	 60	 nts	 a	 l’ARNt.	 [FU]	 (Unitats	 de	 fluorescència),	 [nt/s]	 (nucleòtid/s),	 miARN	
(microARN),	ARNt	(ARN	de	transferència). 
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3.2. Caracterització	general	de	la	població	estudiada	
 
3.2.1. Caracterització	antropomètrica	i	sobre	hàbits	de	vida	de	les	cohorts	estudiades	
En	base	a	les	dades	recollides	a	partir	dels	Qüestionaris	de	Recollida	de	Dades,	s’han	obtingut	els	
resultats	que	es	presenten	a	la	Taula	5.	

	
Taula	 5.	Caracterització	 antropomètrica	 i	 sobre	 hàbits	 de	 vida	 de	 les	 voluntàries	 reclutades	 de	 les	 quals	 s’han	
processat	 els	 qüestionaris.	 S’ha	 analitzat	 l’edat,	 nacionalitat,	 dades	 antropomètriques,	 i	 altres	 aspectes	 com	 la	
suplementació,	 hàbit	 tabàquic,	 i	 alcoholisme.	Mean	 (Mitjana),	 SD	 (Desviació	 estàndard),	Med.	 (Mediana),	 Màx	
(Màxim),	Mín	(Mínim),	Nac.	(Nacionalitat),	IMC	(índex	de	Massa	Corporal),	OW	(Sobrepès),	OB	(Obesitat),	GCT	(GreIx	
Corporal	Total),	MMT	(Massa	Muscular	Total),	GV	(Greix	Visceral),	TMB	(Taxa	Metabòlica	Basal),	PC/PM	(Perímetre	
Cintura/Perímetre	Maluc).	*Diferències	estadísticament	significatives	(U	de	Mann-Whitney,	T-Test,	p<0,05).	
	
D’entrada,	pel	que	fa	a	l’edat	de	les	voluntàries,	es	pot	veure	com	el	grup	normopès	presenta	una	
edat	mitjana	(26,3	±	8,0	anys)	més	jove	que	les	voluntàries	del	grup	obès	(32,5	±	8,9	anys).	Aquest	
fet	possiblement	es	pot	 justificar	per	dues	raons.	D’una	banda,	el	 fet	que	 l’obesitat	 incrementa	a	
mesura	que	passen	els	anys,	tal	com	afirmen	diversos	estudis	i	estadístiques.49	Segons	les	dades	del	
2017,	 a	 Espanya,	 un	 7’86%	 de	 les	 dones	 d’entre	 18-24	 dones	 presentaven	 obesitat,	 i	 també	 en	
presenten	un	10,58%	de	les	dones	d’entre	25	i	34	anys,	i	un	12,91%	de	les	dones	d’entre	35	i	44	anys.	
Aquesta	 tendència	 segueix	 creixent	 a	mesura	 que	 passen	 els	 anys,	 de	manera	 que,	 al	 2017,	 un	
27,95%	de	les	dones	d’entre	75	i	84	anys	presentaven	aquesta	patologia.49	Malgrat	això,	és	cert	que	
de	cada	cop	més,	es	comença	a	manifestar	a	les	primeres	etapes	de	la	vida,	amb	els	problemes	que	
això	 suposa.4,13,50	 D’altra	 banda,	 una	 altra	 raó	 de	 caire	 més	 psico-social	 que	 explicaria	 aquesta	
diferència	d’edat	entre	les	voluntàries	és	que	l’obesitat	genera	complex	a	part	de	les	persones	que	
la	pateixen,	especialment	a	les	persones	joves.	Això	provocaria	que	fossin	més	reticents	a	oferir-se	
com	a	voluntàries.	Un	fet	que	ho	demostra,	és	que	durant	el	reclutament	de	voluntàries,	dues	dones	
menors	de	30	anys	a	les	quals	se’ls	va	demanar	si	volien	participar	a	l’estudi	van	negar-s’hi	apel·lant	
a	aquest	motiu.	En	canvi,	cap	de	les	dones	normopès	van	argumentar	que	no	volien	participar	per	
un	tema	de	complex	amb	el	seu	cos.	De	forma	contrària,	sembla	que	a	més	edat,	més	 interès	en	
participar	 mostren	 les	 dones	 amb	 perfil	 obès,	 ja	 que	 tal	 vegada	 prenen	 més	 consciència	 de	 la	
problemàtica	de	l’obesitat.	Per	aquesta	mateixa	raó,	i	en	base	a	les	converses	que	s’han	mantingut	
amb	les	voluntàries,	les	del	grup	obès	presentaven	un	especial	interès	en	l’estudi	pel	fet	que	els	seus	
futurs	descendents	no	pateixin	el	mateix	problema	que	elles.	Aquest	fet	reforça	la	idea	que,	a	major	
edat,	major	consciència	sobre	els	problemes	de	l’obesitat.	
	
Pel	que	fa	l’IMC,	és	interessant	veure	com	el	grup	normopès	presenta	un	valor	de	21,2	±	2,1	kg/m2,	
mentre	que	el	grup	obès,	un	valor	de	32,6	±	7,1	kg/m2.	Per	tant,	la	dispersió	és	molt	més	gran	en	el	
grup	obès	que	en	el	grup	normopès,	tal	com	es	pot	veure	per	la	SD	i	també	pel	rang	(7,2	kg/m2	per	
22,4	kg/m2	en	el	grup	normopès	i	obès,	respectivament).	Aquest	fet	es	pot	explicar	perquè	dins	la	
cohort	obesa	s’inclouen	voluntàries	que	presenten	sobrepès	(IMC	25-30	kg/m2)	i	obesitat	(IMC>30	
kg/m2),	16	de	cada	grup.	De	fet,	dins	aquesta	cohort	que	hem	anomenat	“obesa”	hi	trobam	des	de	
voluntàries	que	presenten	un	lleuger	sobrepès	(25,1	kg/m2)	fins	a	voluntàries	amb	obesitat	mòrbida	
(IMC	47,5	kg/m2).	
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Taula	4.	 Resultats	de	 l’anàlisi	 de	miARN	per	mitjà	del	 sistema	Agilent	2100	Bionalyzer.	 Es	presenta	 la	
concentració	 de	 Small	 RNA	 en	 ng/µl,	 la	 concentració	 de	miARN	 en	 ng/µl	 i	 el	 percentatge	 de	miARN	
corresponent	(%	miARN).	
	
En	vista	dels	resultats,	s’ha	optat	per	seguir	l’estratègia	III.	La	concentració	de	miARN	és	similar	a	la	
que	s’obtè	per	l’estratègia	IV.	Resulta	interessant	veure	com	el	percentatge	de	miARN	és	superior,	
malgrat	la	concentració	tant	de	Small	RNA	com	de	ARN	total	sigui	menor,	per	tant,	és	un	mostra	més	
rica	en	aquests	miARN.	A	més,	experimentalment,	l’estratègia	III	és	més	pràctica	i	ràpida,	permeten	
estalviar	temps	en	el	processament	de	les	mostres	per	la	seva	extracció.	
	
*Pot	resultar	sorprenent	que	els	valors	de	concentració	de	Small	RNA	de	la	Taula	4	siguin	superiors	
que	l’ARN	total	representats	a	les	Taula	3.	S’ha	de	tenir	en	compte	que,	segons	la	casa	comercial,	el	
límit	de	detecció	de	l’aparell	és	de	2	ng/µl,	fet	que	explicaria	aquesta	divergència	de	resultats.48	Per	
tant,	els	resultats	corresponents	a	les	estratègies	I	i	II	poden	considerar-se	consistents.	
	
S’ha	decidit	elegir	el	mètode	de	miRvana	per	realitzar	les	extraccions	d’ARN	total	de	les	101	mostres.	
Per	prendre	aquesta	decisió,	s’han	tingut	en	compte	el	temps	(procés	d’extracció	d’ARN	total	pel	
mètode	de	TriPure	dura	un	total	de	dos	dies,	en	comparació	a	les	2-3	hores	del	mètode	de	miRvana),	
la	possibilitat	d’aplicar	el	mateix	mètode	a	altres	fluids	que	s’analitzaran	en	aquest	estudi	(llet	i	orina),		
la	puresa	de	la	mostra,	i	els	resultats	que	s’obtenen	quan	es	fa	l’anàlisi	concret	de	perfil	dels	miARN.	
 
 
3.2. Caracterització	general	de	la	població	estudiada	
 
3.2.1. Caracterització	antropomètrica	i	sobre	hàbits	de	vida	de	les	cohorts	estudiades.	
 
En	base	a	les	dades	recollides	a	partir	dels	Qüestionari	de	Recollida	de	Dades,	s’han	obtingut	els	
resultats	que	es	presenten	a	la	Taula	5.	

	 Normopès	(BMI	<	25	kg/m2)	
(N=49)	

Obès	(BMI	≥	25	kg/m2)	
(N=32)	

Mean	 SD	 Med.	 Màx	 Mín	 Rang	 Mean	 SD	 Med.	 Màx	 Mín	 Rang	

Edat	
(anys)	 26,3	 8,0	 22,0	 45,0	 18,0	 27,0	 32,5*	 8,9	 33,0	 45,0	 18,0	 27,0	

Pes	(kg)	 58,0	 6,7	 57,9	 72,00	 46,90	 25,10	 85,8*	 16,2	 81,6	 116,5	 65,4	 51,1	
Altura	
(cm)	 165,2	 6,4	 166,0	 180,0	 152,0	 28,0	 163,0	 6,1	 162,0	 179,5	 153,5	 26,0	

IMC	
(kg/m2)	 21,2	 2,1	 21,0	 24,7	 17,5	 7,2	 32,6*	 7,1	 30,2	 47,5	 25,1	 22,4	

OW	 -	 N=16	
OB	 -	 	 N=16	 	

GCT	(%)	 29,2	 5,6	 30,0	 38,4	 11,9	 26,5	 45,0*	 6,9	 43,7	 59,0	 33,9	 25,1	
MMT	(%)	 30,0	 6,7	 29,1	 72,0	 25,4	 46,6	 24,3*	 2,9	 24,4	 29,4	 18,3	 11,1	

GV	 3,5	 1,2	 3,0	 6,0	 2,0	 4,0	 7,8*	 2,5	 7,0	 12,0	 4,0	 8,0	
TMB	
(kcal)	 1297	 84	 1294	 1515	 1119	 396	 1563*	 174	 1530	 1944	 1321	 623	

PC/PM	 0,79	 0,06	 0,80	 0,93	 0,68	 0,25	 0,77	 0,06	 0,77	 0,90	 0,66	 0,24	
Taula	5.	Caracterització	antropomètrica	i	sobre	hàbits	de	vida	de	les	voluntàries	reclutades	de	les	quals	
s’han	 processat	 els	 qüestionaris.	 Es	 presenten,	 dividides	 en	 dos	 grups	 en	 funció	 del	 seu	 BMI,	 	 l’edat,	
nacionalitat,	 dades	 antropomètriques,	 i	 altres	 aspectes	 com	 la	 suplementació,	 hàbit	 tabàquic,	 i	
alcoholisme.	Mean	(Mitjana),	SD	(Desviació	estàndard),	Med.	(Mediana),	Màx	(Màxim),	Mín	(Mínim),	Nac.	
(Nacionalitat),	IMC	(índex	de	Massa	Corporal),	OW	(Sobrepès),	OB	(Obesitat),	GCT	(GreIx	Corporal	Total),	
MMT	 (Massa	 Muscular	 Total),	 GV	 (Greix	 Visceral),	 TMB	 (Taxa	 Metabòlica	 Basal),	 PC/PM	 (Perímetre	
Cintura/Perímetre	Maluc),	Supl.	(Suplementació),	Cig.	(Cigarrets).	
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És	important	considerar	que	l’IMC	no	sempre	permet	obtenir	una	informació	representativa	sobre	
el	greix	corporal	de	l’organisme,	ja	que	la	massa	corporal,	pot	correspondre’s	a	massa	muscular	o	a	
greix,	fet	que	a	nivell	de	salut	metabòlica	implica	grans	diferències.	Així,	en	analitzar	el	greix	corporal	
total	(GCT)	i	la	massa	muscular	total	(MMT)	comparant-los	amb	els	valors	de	referència	que	estableix	
el	manual	de	 l’aparell	de	bioimpedància51,	es	pot	observar	que	 la	cohort	normopès	presenta	uns	
nivells	similars	d’aquests	dos	paràmetres,	d’en	torn	al	30%.	En	canvi,	en	la	cohort	obesa,	els	valors	
de	GCT	 (45,0	±	6,9%)	són	molt	superiors	als	de	MMT	(24,3	±	2,9%).	Per	 tant,	aquesta	 informació	
serveix	per	corroborar	que,	en	general,	la	diferència	de	pes	que	dóna	lloc	a	la	diferència	dels	IMC	
entre	 les	 dues	 cohorts	 ve	 donada	 per	 uns	 nivells	 de	 GCT,	molt	 superiors	 en	 la	 cohort	 obesa	 en	
comparació	a	la	normopès.	A	més,	es	pot	veure	com	la	mitjana	del	GCT	de	les	voluntàries	normopès	
entra	dins	el	rang	de	“normalitat”,	establert	entre	21,0%	i	33,9%	en	dones	entre	20	i	60	anys.51	També	
la	MMT	d’aquest	grup	tindria	uns	valors	“normals”,	que	es	consideren	entre	24,3	i	30,1%.	En	el	cas	
de	la	cohort	obesa,	presenten	uns	nivells	mitjans	de	GCT	que	es	consideren	“molt	elevats”	(superior	
al	40%),	segons	el	manual	de	l’aparell	de	bioimpedància.51	A	més,	la	massa	muscular	de	la	cohort	
obesa	és		considerada	normal-baixa	(està	al	límit	del	valor	llindar	de	normalitat,	de	24,3%).	Un	fet	
similar	es	pot	observar	amb	el	greix	visceral	 (GV).	El	greix	visceral	s’acumula	a	 l’abdomen	i	en	els	
òrgans	vitals	que	el	rodegen.	A	diferència	del	greix	subcutani,	el	greix	visceral	està	íntimament	lligat	
a	 alts	 nivells	 de	 greix	 al	 torrent	 sanguini,	 fet	 que	 poden	 donar	 lloc	 a	 colesterol	 elevat,	malalties	
cardíaques	i	diabetis	mellitus	tipus	2,	que	conjunt,	poden	desembocar	al	síndrome	metabòlic.	Per	
tant,	 aquests	 nivells	 connecten	 directament	 l’obesitat	 amb	 els	 problemes	 metabòlics	 associats.	
Segons	una	escala	de	valors	relatius,	sense	unitats,	es	proposen	30	nivells	de	distribució	del	greix	
corporal.	 D’aquesta	 manera,	 segons	 el	 fabricant	 de	 la	 bàscula	 de	 bioimpedància,	 es	 consideren		
“normals”		nivells	d’entre	0	i	9,	“alts”	entre	10	i	14,	i	“molt	alts”	si	són	superiors	a	15.	Així	i	tot,	certes	
fonts	 recomanen	 uns	 nivells	 inferiors	 a	 6	 per	mantenir	 un	 bon	 estat	 de	 salut.51	 En	 el	 cas	 de	 les	
voluntàries	 normopès,	 presenten	 uns	 nivells	 de	 3,5	 ±	 1,2	 per	 tant,	 es	 troben	 dins	 els	 nivells	 de	
normalitat.	D’altra	banda,	les	voluntàries	obeses	presenten	uns	nivells	de	7,8	±	2,5,	dins	la	normalitat	
segons	el	manual	de	l’aparell	de	bioimpedància,	però	superiors	segons	els	nivells	recomanats.	Ara	
bé,	s’ha	de	tenir	en	compte	que	si	s’analitzen	les	voluntàries	amb	sobrepès	(i	no	obesitat),	aquestes	
presenten	uns	valors	relativament	baixos	(entre	4	i	8),	però	en	canvi,	les	voluntàries	amb	obesitat	
com	a	tal,	presenten	valors	bastant	per	sobre	del	límit	recomanat	(entre	7	i	12).	Per	tant,	aquesta	
situació	indica	que	les	voluntàries	de	la	cohort	obesa,	presenten	un	risc	moderat	o	elevat	de	patir	
problemes	metabòlics	 associats	 amb	 el	 greix	 visceral,	 especialment	 aquelles	 que	 presenten	 uns	
nivells	superiors	a	6.		
	
Una	dada	que	crida	l’atenció,	és	la	rati	Perímetre	cintura/Perímetre	maluc	(PC/PM).	Al	contrari	del	
que	seria	esperable,	i	tot	i	que	les	diferències	entre	grups	no	són	estadísticament	significatives,	les	
dones	de	la	cohort	normopès	presenten	una	rati	lleugerament	superior	(0,79	±	0,06)	en	comparació	
a	la	cohort	obesa	(0,77	±	0,06),	ambdues	per	sota	de	0,80,	que	seria	el	valor	màxim	de	la	rati	PC/PM	
que	es	 considera	normal.	 Segons	 la	bibliografia,	 aquest	quocient	es	 correlaciona	bé	amb	el	 greix	
visceral,	 i	és	 interessant	per	complementar	 la	 informació	que	aporta	 l’IMC.	Segons	els	valors	que	
s’han	 obtingut	 de	GV,	 els	 nivells	 de	 la	 cohort	 obesa	 haurien	 de	 ser	 superiors,	 trobant-se,	 com	a	
mínim,	per	sobre	de	0,8,	ja	que	aquest	és	el	valor	de	referència	que	marca	l’excés	de	greix	visceral	i	
la	normalitat	en	dones.52	Per	tant,	davant	aquesta	evidència,	es	pot	pensar	que	tal	vegada	la	presa	
dels	perímetres	no	s’ha	realitzat	correctament,	i	per	tant,	no	s’hauria	de	tenir	en	compte	de	cara	a	
altres	correlacions	que	es	puguin	realitzar	en	aquest	treball.	Pel	que	fa	la	taxa	metabòlica	basal	(TMB)	
és	el	consum	calòric	mínim	necessari	per	realitzar	les	funcions	corporals	diàries,	i	indica	les	calories	
que	 s’han	 d’ingerir	 perquè	 l’organisme	 disposi	 de	 l’energia	 suficient	 per	 poder	 dur	 a	 terme	 les	
funcions	vitals.	És	aproximadament	el	60-70%	de	les	kcal	que	empra	l’organisme	diàriament.51	Es	pot	
observar	 com	 les	 voluntàries	 normopès	 presenten	 una	menor	 TMB	 (1297	 ±	 84	 kcal/dia)	 que	 les	
obeses	(1563	±	174	kcal/dia).	Aquest	fet	concorda	amb	la	idea	que,	a	major	massa	corporal,	major	
nombre	 cel·lular,	 major	 activitat	 metabòlica,	 i	 per	 tant,	 major	 necessitat	 d’ingesta	 calòrica	 per	
realitzar	les	funcions	vitals	bàsiques.	
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D’altra	banda,	en	aquesta	caracterització	s’ha	analitzat	certes	components	sobre	els	hàbits	de	vida	
de	les	voluntàries,	fent	referència	al	tabac,	alcohol	i	altres	aspectes	com	la	suplementació	de	la	dieta.	
En	 el	 cas	 de	 la	 suplementació,	 un	 16,3%	 de	 les	 voluntàries	 normopès	 prenen	 aquest	 tipus	 de	
composts,	mentre	que	en	el	grup	obès,	un	12,5%.	Entre	els	suplements,	destaca	el	Fe,	conjuntament	
amb	la	vitamina	B12.	Això	es	podria	relacionar	amb	el	fet	que	les	voluntàries	estan	en	edat	fèrtil,	i	
per	tant,	tenen	pèrdues	de	sang	més	o	manco	abundants	per	la	menstruació.	Aquesta	condició	pot	
conduir	 a	 anèmies,	 tant	 ferropèniques	 com	 megaloblàstiques,	 que	 s’intenten	 pal·liar	 amb	 la	
suplementació	de	Fe	 i	B12,	respectivament.	D’altra	banda,	un	30,6%	de	les	voluntàries	normopès	
analitzades	són	fumadores,	mentre	que	en	el	cas	de	la	cohort	obesa,	només	un	25,0%.	En	aquest	cas,	
quan	s’ha	detallat	la	freqüència	amb	la	qual	es	fuma,	un	terç	de	les	voluntàries	normopès	han	afirmat	
que	ho	fan	de	forma	esporàdica	(uns	2-3	cigarrets/setmana),	mentre	que	en	el	cas	de	les	obeses,	un	
50%	fumen	entre	mitja	i	una	capsa	diària.	A	més,	es	pot	observar	com	el	consum	d’alcohol	és	una	
pràctica	bastant	estesa	dins	aquesta	societat,	si	més	no,	en	el	grup	analitzat	en	aquest	estudi.	Així,	
un	81,6%	de	 les	dones	normopès	que	han	afirmat	que	prenien	alcohol,	 i	un	73,7%	del	grup	obès	
també.	 De	 forma	 similar	 al	 tabaquisme,	 d’entre	 aquelles	 dones	 que	 han	 reconegut	 el	 consum	
d’alcohol,	la	majoria	afirmen	que	ho	fan	de	forma	ocasional	(un	90,0%	en	el	cas	del	grup	normopès,	
i	 un	 73,7%	en	 el	 grup	 obès).	 Per	 tant,	 aquestes	 evidències	 deixen	 entreveure	 que	 el	 consum	de	
l’alcohol	i	el	tabac	són	hàbits	de	vida	considerablement	estesos	en	les	dones	d’entre	18	i	45	anys,	tot	
i	que	de	forma	general,	es	realitza	en	contextos	lúdics	(sortir	de	festa,	quedar	amb	amistats...),	de	
manera	que	s’acostuma	a	parlar	d’un	alcoholisme	i	tabaquisme	“social”.	Finalment,	en	analitzar	les	
diferències	en	quant	a	aquests	hàbits	de	vida	entre	les	dues	cohorts,	sembla	que	el	grup	obès	presta	
més	 atenció	 a	 la	 seva	 salut,	 o	 almanco	 així	 ho	 fa	 constar	 als	 qüestionaris.	 Així,	 hi	 ha	 un	menor	
percentatge	 de	 voluntàries	 del	 grup	 obès	 que	 prenen	 alcohol,	 i	 també	 un	 menor	 percentatge	
d’aquestes	que	fumen.	De	fet,	alguns	estudis	relacionen	l’hàbit	tabàquic	amb	una	menor	adipositat	
i	pes,	ja	que	la	nicotina	és	capaç	d’actuar	sobre	certs	neurotransmissors	i	supressors	de	l’apetit,	i	per	
tant,	redueix	la	ingesta.53	

	
3.2.2. Caracterització	de	la	dieta	de	les	cohorts	estudiades	
	
En	base	a	les	dades	recollides	al	Registre	24	hores	(R24H),	s’han	obtingut	les	dades	que	es	presenten	
a	les	Taules	6,	7	i	8,	sobre	la	dieta	que	segueixen	les	voluntàries	tant	de	la	cohort	obesa	com	de	la	
normopès.	
	

	
	

Taula	6.	Caracterització	de	 la	dieta	de	 les	voluntàries	del	grup	normopès.	Es	 representa	 l’energia	 total	diària	en	
quilocalories	(kcal),	i	els		macronutrients	principals	de	la	dieta,	a	més	de	l’alcohol	i	el	colesterol	que	s’ingereixen	de	
forma	 diària.	Mean	 (Mitjana),	 SD	 (Desviació	 típica),	 SEM	 (Error	 estàndard	 de	 la	 mitjana),	Med.	 (Mediana),	Mín.	
(Mínim),	Màx.	 (Màxim),	 AGS	 (Àcids	 Grassos	 Saturats),	 AGM	 (Àcids	 Grassos	Monoinsaturats),	 AGP	 (Àcids	 Grassos	
Poliinsaturats).	
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Taula	6.	Caracterització	de	 la	dieta	de	 les	voluntàries	del	grup	normopès.	Es	representa	 l’energia	total	
diària	en	quilocalories	(kcal),	i	els		macronutrients	principals	de	la	dieta,	a	més	de	l’alcohol	i	el	colesterol	
que	 s’ingereixen	 de	 forma	 diària.	Mean	 (Mitjana),	 SD	 (Desviació	 típica),	 SEM	 (Error	 estàndard	 de	 la	

mitjana),	Med.	(Mediana),	Mín.	(Mínim),	Màx.	(Màxim),	AGS	(Àcids	Grassos	Saturats),	AGM	(Àcids	Grassos	
Monoinsaturats),	AGP	(Àcids	Grassos	Poliinsaturats)	
	

Taula	7.	Caracterització	de	la	dieta	de	les	voluntàries	del	grup	obès.	Es	representa	l’energia	total	diària	en	
quilocalories	 (kcal),	 i	 els	macronutrients	 principals	 de	 la	 dieta,	 a	més	 de	 l’alcohol	 i	 el	 colesterol,	 que	
s’ingereixen	de	forma	diària.	Mean	(Mitjana),	SD	(Desviació	típica),	SEM	(Error	estàndard	de	la	mitjana),	
Med	 (Mediana),	 Mín	 (Mínim),	 Màx	 (Màxim),	 AGS	 (Àcids	 Grassos	 Saturats),	 AGM	 (Àcids	 Grassos	
Monoinsaturat),	AGP	(Àcids	Grassos	Poliinsaturats)	
	
	
	

		
		

NORMOPÈS	(N=49)	

Mean	 SD	 SEM	 	Med.	 Mín.	 Màx.	 Rang	
Percentils	

P25	 P50	 P75	

Energia	(kcal)	 1753	 572	 82	 1620	 998	 3453	 2455	 1312	 1620	 1992	

Glúcids	(g)	 171,2	 61,1	 8,7	 162,0	 66,2	 315,0	 248,8	 128,0	 162,0	 198,0	

Lípids	(g)	 78,0	 36,7	 5,2	 69,7	 8,7	 186,0	 177,3	 54,5	 69,7	 91,4	

AGS	(g)	 26,9	 15,1	 2,2	 22,2	 6,8	 84,5	 77,7	 16,2	 22,2	 33,8	

AGM	(g)	 32,79	 15,57	 2,22	 29,40	 0,37	 74,20	 73,83	 23,80	 29,40	 40,00	

AGP	(g)	 10,6	 6,1	 0,9	 8,9	 0,0	 25,9	 25,9	 6,2	 8,9	 14,7	

Proteïnes	(g)	 69,8	 28,4	 4,1	 61,5	 32,6	 148,0	 115,4	 50,5	 61,5	 84,9	

Fibra	(g)	 18,4	 8,3	 1,2	 17,7	 5,4	 37,9	 32,5	 11,2	 17,7	 23,1	

Alcohol	(g)	 7,2	 19,8	 2,8	 0,0	 0,0	 119,0	 119,0	 0,0	 0,0	 0,0	

Colesterol	(g)	 253,7	 156,5	 22,4	 220,0	 44,6	 657,0	 612,4	 149,0	 220,0	 286,0	

	 OBÈS	(N=32)	

Mean	 SD	 SEM	 Med.	 Mín.	 Màx.	 Rang	
Percentils	

P25	 P50	 P75	
Energia	(kcal)	 1630	 509	 90	 1540	 676	 2792	 2116	 1314	 1540	 2009	

Glúcids	(g)	 153,5	 68,8	 12,2	 115,5	 65,9	 289,0	 223,1	 98,1	 115,5	 211,0	

Lípids	(g)	 67,2	 28,1	 5,0	 70,6	 18,0	 139,0	 121,0	 47,0	 70,6	 84,4	

AGS	(g)	 20,3	 10,6	 1,9	 18,9	 2,9	 42,0	 39,1	 13,1	 18,9	 26,2	

AGM	(g)	 29,97	 14,19	 2,51	 30,50	 3,60	 70,10	 66,50	 18,15	 30,50	 36,35	

AGP	(g)	 10,5	 5,5	 1,0	 9,3	 1,8	 27,7	 25,9	 8,0	 9,3	 12,4	

Proteïnes	(g)	 77,6	 26,3	 4,7	 77,3	 19,0	 132,0	 113,0	 58,5	 77,3	 95,8	

Fibra	(g)	 26,9	 33,4	 5,9	 20,2	 5,0	 174,0	 169,0	 10,7	 20,2	 29,3	

Alcohol	(g)	 5,7	 19,0	 3,4	 0,0	 0,0	 94,8	 94,8	 0,0	 0,0	 0,0	

Colesterol	(g)	 283,8	 172,3	 30,5	 267,5	 10,9	 675,0	 664,1	 165,5	 267,5	 399,5	

Macronutrients	
Normopès	
(N=49)	

Obès	
(N=32)	
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Taula	 7.	 Caracterització	 de	 la	 dieta	 de	 les	 voluntàries	 del	 grup	 obès.	 Es	 representa	 l’energia	 total	 diària	 en	
quilocalories	(kcal),	i	els	macronutrients	principals	de	la	dieta,	a	més	de	l’alcohol	i	el	colesterol,	que	s’ingereixen	de	
forma	 diària.	Mean	 (Mitjana),	 SD	 (Desviació	 típica),	 SEM	 (Error	 estàndard	 de	 la	 mitjana),	Med.	 (Mediana),	Mín.	
(Mínim),	Màx.	 (Màxim),	 AGS	 (Àcids	 Grassos	 Saturats),	 AGM	 (Àcids	 Grassos	Monoinsaturats),	 AGP	 (Àcids	 Grassos	
Poliinsaturats).	
	
S’ha	 pogut	 observar	 com	 les	 voluntàries	 del	 grup	
obès	 ingereixen,	 de	mitjana,	 una	menor	quantitat	
d’energia	 (1630	 ±	 509	 kcal/dia)	 que	 el	 grup	
normopès	(1753	±	572	kcal/dia).	Les	diferències	no	
són	 estadísticament	 significatives.	 La	 ingesta	
mitjana	 de	 les	 dones	 de	 la	 població	 espanyola	
d’entre	 18-64	 anys	 és	 de	 1675	 ±	 437	 kcal/dia,	
segons	 l’estudi	 ANIBES.49	 Per	 tant,	 la	 ingesta	
calòrica	 d’aquestes	 voluntàries	 és	 similar	 a	 la	 que	
revela	l’estudi	ANIBES.		
D’altra	 banda,	 la	 distribució	 calòrica	 dels	
macronutrients	presenta	algunes	diferències	entre	
els	dos	grups,	com	es	pot	observar	a	la	Taula	8.	Les	
diferències	 són	 estadísticament	 significatives	
només	 en	 el	 cas	 del	 percentatge	 de	 proteïnes	 i	
d’alcohol.	 Si	 s’entra	més	en	detall,	 s’observa	que,	
pel	 que	 fa	 als	 glúcids,	 aquests	 aporten	 una	
percentatge	 energètic	 similar	 en	 els	 dos	 grups	
experimentals,	al	voltant	del	40%	de	l’energia	total.	
Ara	bé,	si	s’analitzen	les	proteïnes	i	els	lípids,	es	mostren	diferències	més	importants,	tot	i	que	no	
estadísticament	 significatives,	 entre	 les	 dues	 cohorts.	 La	 contribució	 energètica	 lipídica	 és	
aproximadament	del	40%	del	total	en	el	grup	normopès,	i	del	37%	en	el	grup	obès.	De	forma	inversa,	
les	proteïnes	suposen	al	voltant	del	16%	en	el	grup	normopès	i	del	19%	en	el	grup	obès.	Per	tant,	
segons	aquestes	dades,	es	pot	observar	com	les	voluntàries	obeses	tendeixen	a	disminuir	el	consum	
de	greix	en	comparació	amb	les	normopès,	però	incrementant	el	consum	de	proteïnes.	A	més,	es	pot	
observar	 com	 la	 menor	 aportació	 energètica	 dels	 greixos	 en	 el	 grup	 obès	 s’explicaria	 per	 una	
disminució	 de	 la	 ingesta	 d’AGS,	 ja	 que	 els	 demés	 greixos	 s’ingereixen	 de	 forma	 similar.	 Si	 es	
comparen	aquests	resultats	amb	el	perfil	calòric	de	la	dieta	de	les	dones	espanyoles	d’entre	18	i	64	
anys	 presentats	 per	 l’estudi	 ANIBES,	 es	 poden	 extreure	 un	 conjunt	 d’idees	 interessants.	 Segons	
aquest	estudi,	la	distribució	d’energia	es	reparteix	de	la	següent	manera:	40,9%	glúcids,	39,0%	lípids	
(11,8%	 AGS,	 17,0%	 AGM,	 6,7%	 AGP),	 17%	 proteïnes,	 1,5%	 fibra	 i	 1,5%	 alcohol.49	 Per	 tant,	 les	
voluntàries	 participants	 a	 aquest	 estudi,	 presenten	 un	 perfil	 energètic	 similar,	 amb	 una	 lleu	
disminució	de	 l’aportació	glucídica.	Pel	que	 fa	els	 greixos,	 la	 cohort	normopès	presenta	un	perfil	
similar	al	que	es	presenta	a	l’estudi	ANIBES,	però	en	canvi,	la	cohort	obesa	ingereix	manco	greixos	

Taula	8.	Perfil	calòric	de	la	dieta	de	les	voluntàries	
Normopès	i	Obès.	Es	representa	el	percentatge	que	
aporta	 cada	 un	 dels	 diferents	macronutrients	 a	 la	
dieta	de	 les	voluntàries	de	 les	quals	s’han	analitzat	
les	 dades	 dietètiques,	 en	 base	 als	 registres	 de	 24	
hores	(R24H).	*Diferències	estadísticament	significatives	
(U	de	Mann-Whitney,	p<0,05).	
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Taula	6.	Caracterització	de	 la	dieta	de	 les	voluntàries	del	grup	normopès.	Es	representa	 l’energia	total	
diària	en	quilocalories	(kcal),	i	els		macronutrients	principals	de	la	dieta,	a	més	de	l’alcohol	i	el	colesterol	
que	 s’ingereixen	 de	 forma	 diària.	Mean	 (Mitjana),	 SD	 (Desviació	 típica),	 SEM	 (Error	 estàndard	 de	 la	

mitjana),	Med.	(Mediana),	Mín.	(Mínim),	Màx.	(Màxim),	AGS	(Àcids	Grassos	Saturats),	AGM	(Àcids	Grassos	
Monoinsaturats),	AGP	(Àcids	Grassos	Poliinsaturats)	
	

Taula	7.	Caracterització	de	la	dieta	de	les	voluntàries	del	grup	obès.	Es	representa	l’energia	total	diària	en	
quilocalories	 (kcal),	 i	 els	macronutrients	 principals	 de	 la	 dieta,	 a	més	 de	 l’alcohol	 i	 el	 colesterol,	 que	
s’ingereixen	de	forma	diària.	Mean	(Mitjana),	SD	(Desviació	típica),	SEM	(Error	estàndard	de	la	mitjana),	
Med	 (Mediana),	 Mín	 (Mínim),	 Màx	 (Màxim),	 AGS	 (Àcids	 Grassos	 Saturats),	 AGM	 (Àcids	 Grassos	
Monoinsaturat),	AGP	(Àcids	Grassos	Poliinsaturats)	
	
	
	

		
		

NORMOPÈS	(N=49)	

Mean	 SD	 SEM	 	Med.	 Mín.	 Màx.	 Rang	
Percentils	

P25	 P50	 P75	

Energia	(kcal)	 1753	 572	 82	 1620	 998	 3453	 2455	 1312	 1620	 1992	

Glúcids	(g)	 171,2	 61,1	 8,7	 162,0	 66,2	 315,0	 248,8	 128,0	 162,0	 198,0	

Lípids	(g)	 78,0	 36,7	 5,2	 69,7	 8,7	 186,0	 177,3	 54,5	 69,7	 91,4	

AGS	(g)	 26,9	 15,1	 2,2	 22,2	 6,8	 84,5	 77,7	 16,2	 22,2	 33,8	

AGM	(g)	 32,79	 15,57	 2,22	 29,40	 0,37	 74,20	 73,83	 23,80	 29,40	 40,00	

AGP	(g)	 10,6	 6,1	 0,9	 8,9	 0,0	 25,9	 25,9	 6,2	 8,9	 14,7	

Proteïnes	(g)	 69,8	 28,4	 4,1	 61,5	 32,6	 148,0	 115,4	 50,5	 61,5	 84,9	

Fibra	(g)	 18,4	 8,3	 1,2	 17,7	 5,4	 37,9	 32,5	 11,2	 17,7	 23,1	

Alcohol	(g)	 7,2	 19,8	 2,8	 0,0	 0,0	 119,0	 119,0	 0,0	 0,0	 0,0	

Colesterol	(g)	 253,7	 156,5	 22,4	 220,0	 44,6	 657,0	 612,4	 149,0	 220,0	 286,0	

	 OBÈS	(N=32)	

Mean	 SD	 SEM	 Med.	 Mín.	 Màx.	 Rang	
Percentils	

P25	 P50	 P75	
Energia	(kcal)	 1630	 509	 90	 1540	 676	 2792	 2116	 1314	 1540	 2009	

Glúcids	(g)	 153,5	 68,8	 12,2	 115,5	 65,9	 289,0	 223,1	 98,1	 115,5	 211,0	

Lípids	(g)	 67,2	 28,1	 5,0	 70,6	 18,0	 139,0	 121,0	 47,0	 70,6	 84,4	

AGS	(g)	 20,3	 10,6	 1,9	 18,9	 2,9	 42,0	 39,1	 13,1	 18,9	 26,2	

AGM	(g)	 29,97	 14,19	 2,51	 30,50	 3,60	 70,10	 66,50	 18,15	 30,50	 36,35	

AGP	(g)	 10,5	 5,5	 1,0	 9,3	 1,8	 27,7	 25,9	 8,0	 9,3	 12,4	

Proteïnes	(g)	 77,6	 26,3	 4,7	 77,3	 19,0	 132,0	 113,0	 58,5	 77,3	 95,8	

Fibra	(g)	 26,9	 33,4	 5,9	 20,2	 5,0	 174,0	 169,0	 10,7	 20,2	 29,3	

Alcohol	(g)	 5,7	 19,0	 3,4	 0,0	 0,0	 94,8	 94,8	 0,0	 0,0	 0,0	

Colesterol	(g)	 283,8	 172,3	 30,5	 267,5	 10,9	 675,0	 664,1	 165,5	 267,5	 399,5	

Macronutrients	
Normopès	
(N=49)	

Obès	
(N=32)	
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S’ha	pogut	observar	com	les	voluntàries	del	grup	
obès	ingereixen	de	mitjana	una	menor	quantitat	
d’energia	 (1606,53	 ±	 520,06	 kcal/dia)	 que	 el	
grup	 normopès	 (1767,96	 ±	 561,48	 kcal/dia).	
(Aquests	 resultats	 no	 són	 estadísticament	
significatius,	però	sí	mostren	una	tendència	a	
disminuir	 a	 ingesta	 calòrica	 per	 part	 de	 la	
cohort	 obesaàfalta	 comprovar-ho).	 La	
ingesta	mitjana	 de	 les	 dones	 de	 la	 població	
espanyola	 d’entre	 18-64	 anys	 és	 de	 1675	 ±	
437	 kcal/dia.49	 	 Per	 tant,	 són	 uns	 valors	
propers	i	bastant	similars	als	que	s’obtenen	en	
aquest	estudi.		
D’altra	 banda,	 pel	 l’aportació	 distribució	
calòrica	dels	macronutrients	presenta	algunes	
diferències	 entre	 els	 dos	 grups,	 com	 es	 pot	
observar	a	la	Taula	8.		(discutir	també	si	són	o	
no	estadísticament	significatives?).	Pel	que	fa	
als	 glúcids,	 en	 el	 grup	 normopès	 suposen	 el	
38,85%	 de	 l’aportació	 calòrica	 total,	mentre	
que	en	el	grup	obès,	són	un	38,19%.	Per	tant,	la	contribució	energètica	glucídica	és	similar	en	ambdós	
grups.	Ara	bé,	si	analitzam	les	proteïnes	i	els	lípids,	es	mostren	diferències	entre	els	dos	grups.	La	
contribució	energètica	lipídica	suposa	el	40,30%	del	total	en	el	grup	normopès,	i	el	36,79%	en	el	grup	
obès.	De	forma	inversa,	les	proteïnes	suposen	el	15’90%	en	el	grup	normopès,	i	el	19,18%	en	el	grup	
obès.	 Per	 tant,	 es	 pot	 observar	 com	 les	 voluntàries	 obeses	 disminueixen	 el	 consum	 de	 greix	 en	
comparació	amb	les	normopès,	però	incrementant	el	consum	de	proteïnes.	A	més,	es	pot	observar	
com	la	menor	aportació	de	energètica	dels	greixos	en	el	grup	obès	s’explica	per	una	disminució	de	
la	 ingesta	d’AGS,	 ja	que	els	demés	greixos	 s’ingereixen	de	 forma	similar.	 Si	es	 comparen	aquests	
resultats	amb	el	perfil	calòric	de	la	dieta	de	les	dones	espanyoles	d’entre	18	i	64	anys	reportats	per	
l’estudi	 ANIBES,	 es	 poden	 extreure	 un	 conjunt	 d’idees	 interessants.	 Segons	 aquests	 estudis,	 la	
distribució	 d’energia	 es	 reparteix	 de	 la	 següent	manera:	 40,9%	 glúcids,	 39,0%	 lípids	 (11,8%	AGS,	
17,0%	 AGM,	 6,7%	 AGP),	 17%	 proteïnes,	 1,5%	 fibra	 i	 1,5%	 alcohol.49	 Per	 tant,	 les	 voluntàries	
participants	 a	 aquest	 estudi,	 presenten	 un	 perfil	 energètic	 similar,	 amb	 una	 lleu	 disminució	 de	
l’aportació	glucídica.	Pel	que	fa	els	greixos,	la	cohort	normopès	presenta	un	perfil	similar	al	les	dades	
que	es	presenten	a	l’estudi	de	la	població	espanyola,	però	en	canvi,	la	cohort	obesa	ingereix	manco	
greixos	 en	 comparació	 amb	 la	 població	 femenina	 espanyola	 d’entre	 18	 i	 64	 anys.	 Si	 s’analitza	
l’aportació	 dels	 diferents	 subtipus	 de	 greixos,	 no	 s’aprecien	 diferències	molt	 destacables,	 a	 part	
d’una	menor	aportació	per	part	dels	AGP	i	AGM	en	els	dos	grups.	Per	contra,	les	dones	del	grup	obès	
sembla	que	ingereixen	manco	AGS	en	comparació	amb	les	dades	que	es	presenta	sobre	la	població	
espanyola,	i	les	normopès	més.	Pel	que	fa	les	proteïnes,	s’observa	com	les	dones	del	grup	normopès	
ingereixen	proteïnes	en	comparació	a	 les	dades	de	 l’estudi	ANIBES,	però	per	contra,	el	grup	obès	
n’ingereix	més,	en	 la	 línia	comentada	anteriorment.	Finalment,	és	 interessant	comparar	aquestes	
evidències	 amb	 les	 recomanacions	 que	 estableix	 la	 SENC	 (Sociedad	 Española	 de	 Nutrició	
Comunitaria).	Es	recomana	que	l’aportació	dels	glúcids	sigui	en	torn	al	50-60%	de	l’energia,	la	dels	
greixos	d’un	30-35%	(10%	AGS,	16-19%	AGM,	6-10%	AGP),	i	la	de	les	proteïnes	en	torn	al	15%	del	
total	 de	 l’energia.	Així,	 com	era	d’esperar,	 ni	 la	 cohort	normopès	ni	 l’obesa	 s’ajusten	a	 aquestes	
recomanacions.	Tant	un	grup	com	 l’altre	presenten	dietes	hipocalòriques,	 i	hiperproteiques	 (més	
accentuat	en	 les	obeses),	 i	hiperlipídiques	 (més	accentuat	en	 les	normopès).	Aquestes	evidències	
concorden	amb	les	conclusions	que	apareixen	a	l’estudi	ANIBES,	en	què	es	recomana	a	la	societat	
incrementar	 la	 ingesta	 en	 glúcids,	 preferiblement	 complexos,	 i	 disminuir	 la	 ingesta	 de	 lípids	 i	
proteïnes.	Aquesta	recomanació	es	podria	fer	extensiva	a	les	voluntàries	d’aquest	estudi,	tant	del	
grup	obès	com	el	normopès.	
	

Macronutrients	
Normopès	
(N=49)	

Obès	
(N=32)	

Glúcids	(%)	 38,85	 38,19	

Lípids	(%)	 40,30	 36,79	

AGS	(%)	 13,92	 10,99	

AGM	(%)	 16,91	 16,48	

AGP	(%)	 5,47	 5,75	

Altres	lípids	 4,00	 3,57	

Proteïnes	(%)	 15,90	 19,18*	
Fibra	(%)	 2,10	 3,34	

Alcohol	(%)	 2,85	 2,50*	

Taula	 8.	 Perfil	 calòric	 de	 la	 dieta	 de	 les	
voluntàries	Normopès	 i	 Obès.	Es	 representa	el	
percentatge	que	aporta	 cada	un	dels	diferents	
macronutrients	a	 la	dieta	de	 les	voluntàries	de	
les	quals	s’han	analitzat	les	dades	dietètiques,	en	
base	als	registres	de	24	hores	(R24H).	
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en	comparació	amb	 les	dades	que	es	presenten	en	aquest.	Si	 s’analitza	 l’aportació	dels	diferents	
subtipus	de	greixos,	no	s’aprecien	diferències	molt	destacables,	 tot	 i	que	es	presenta	una	menor	
aportació	per	part	dels	AGP	i	AGM	en	els	dos	grups.	Per	contra,	les	dones	del	grup	obès	ingereixen	
manco	 AGS	 en	 comparació	 amb	 les	 dades	 que	 es	 presenta	 sobre	 la	 població	 espanyola,	 i	 les	
normopès	més.	Pel	que	fa	les	proteïnes,	s’observa	com	les	dones	del	grup	normopès	n’ingereixen	
manco	en	comparació	a	les	dades	de	l’estudi	ANIBES,	però	per	contra,	el	grup	obès	n’ingereix	més,	
en	la	 línia	comentada	anteriorment.	Finalment,	és	 interessant	comparar	aquestes	evidències	amb	
les	recomanacions	que	estableix	la	SENC	(Sociedad	Española	de	Nutrición	Comunitaria).	Es	recomana	
que	l’aportació	dels	glúcids	sigui	en	torn	al	50-60%	de	l’energia,	 la	dels	greixos	d’un	30-35%	(10%	
AGS,	16-19%	AGM,	6-10%	AGP),	i	la	de	les	proteïnes	en	torn	al	15%	del	total	de	l’energia.	Així,	ni	la	
cohort	normopès	ni	l’obesa	s’ajusten	a	aquestes	recomanacions.	Tant	un	grup	com	l’altre	presenten	
dietes	 hipocalòriques,	 hiperproteiques	 (més	 accentuat	 en	 les	 obeses),	 i	 hiperlipídiques	 (més	
accentuat	en	les	normopès).	Aquestes	evidències	concorden	amb	les	conclusions	que	apareixen	a	
l’estudi	ANIBES,	en	què	es	recomana	a	la	societat	incrementar	la	ingesta	en	glúcids,	preferiblement	
complexos,	i	disminuir	la	ingesta	de	lípids	i	proteïnes.49	Aquesta	recomanació	es	podria	fer	extensiva	
a	les	voluntàries	d’aquest	estudi,	tant	del	grup	obès	com	del	normopès.	
	
Si	s’analitzen	la	resta	de	paràmetres,	d’entrada,	també	s’observen	diferències	en	el	consum	de	fibra.	
Es	recomanen	uns	valors	de	20-35	g/dia	de	fibra.49	Per	tant,	en	el	cas	del	grup	obès	sí	s’ajustaria	a	
aquests	nivells,	mentre	que	el	grup	normopès	estaria	per	sota,	segons	les	dades	reportades.	En	quant	
al	consum	d’alcohol,	seria	lleugerament	menor	en	el	grup	obès,	i	en	canvi,	la	ingesta	de	colesterol,	
és	 superior	 en	 el	 grup	 obès	 que	 en	 el	 normopès.	 Aquesta	 darrera	 evidència	 concorda	 amb	 la	
informació	obtinguda	a	partir	dels	Qüestionaris	sobre	hàbits	de	vida,	comentat	a	 l’apartat	“3.2.1.	
Caracterització	antropomètrica	i	sobre	els	hàbits	de	vida	de	les	cohorts	estudiades”.	Si	es	compara	
aquesta	informació	amb	l’estudi	ANIBES,	tant	en	alcohol	com	en	fibra,	les	voluntàries	d’aquest	estudi	
estan	lleugerament	per	sobre	del	que	seria	esperable.54	
	
Per	tant,	segons	aquesta	anàlisi	i	caracterització	de	la	dieta	i	hàbits	de	vida	de	les	voluntàries	els	dos	
grups,	normopès	i	obès,	no	presenten	grans	diferències	entre	sí.	Això	pot	portar	a	la	idea	que	tot	i	
que	els	factors	ambientals	poden	ser	important	per	donar	lloc	a	l’obesitat,	hi	hauria	una	component	
genètica	important,	com	assenyalen	la	majoria	d’estudis	al	respecte.5,55,56		Tot	i	això,	s’ha	de	tenir	en	
compte	que	la	mostra	estudiada	de	cada	grup	és	relativament	reduïda	i	que	tal	vegada	s’haurien	de	
poder	caracteritzar	millor	la	dieta	(analitzar	les	dades	del	Qüestionari	de	Freqüència	de	Consum)	i	
també	els	qüestionaris	sobre	l’activitat	física.	Sigui	com	sigui,	aquesta	caracterització	permet	veure	
com,	malgrat	que	el	 nombre	de	dietes	 estudiades	és	més	 aviat	 petit,	 la	 informació	que	 se’n	pot	
obtenir	s’assimila	bastant	al	perfil	dietètic	de	la	població	espanyola	femenina	de	la	mateixa	edat.			
	
3.3. Extraccions	d’ARN	total	mètode	miRvana®.	Quantificació	de	l’ARN	total	

	

 
Taula	9.	Resultats	de	la	concentració	d’ARN	total	extret	de	les	mostres	de	saliva.	Es	presenten,	dividides	en	els	dos	
grups	experimentals,	els	µg/L	saliva	obtinguts	emprant	el	mètode	d’extracció	de	miRvana®,	juntament	amb	la	rati	
d’absorbància	260/absorbància	280.	Els	resultats	s’han	obtingut	per	espectrofotometria	amb	el	Nanodrop®.	Mean	
(Mitjana),	SD	(Desviació	típica),	Med.	(Mediana),	Màx.	(Màxim),	Mín.	(Mínim).	
	
A	 la	 Taula	 9	 es	poden	apreciar	 els	 resultats	 corresponents	 a	 l’extracció	de	 les	mostres	de	 saliva,	
realitzades	aplicant	el	procediment	explicat	a	l’apartat	“2.3.	Extraccions	pel	mètode	de	miRvana®”.	
S’ha	observat	una	tendència	a	què	el	grup	obès	presenti	una	major	quantitat	d’ARN	total	(425,6	±	
273,9	µg/L)		en	comparació	amb	el	grup	normopès	(338,1	±	240,9	µg/L).	Les	diferències	entre	ambdós	
grups	 no	 han	 estat	 estadísticament	 significatives,	 ja	 que	 es	 presenta	 una	 gran	 variabilitat	 entre	
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proteïnes.	Aquesta	recomanació	es	podria	fer	extensiva	a	les	voluntàries	d’aquest	estudi,	tant	del	
grup	obès	com	el	normopès.	
	
A	més,	 també	 s’observen	 diferències	 en	 el	 consum	de	 fibra,	major	 en	 el	 cas	 del	 grup	 obès,	 i	 en	
consum	d’alcohol,	lleugerament	menor	en	el	grup	obès.	Aquesta	darrera	evidència	concorda	amb	la	
informació	obtinguda	a	partir	 dels	Qüestionari	 sobre	hàbits	 de	 vida,	 comentat	 a	 l’apartat	 “3.2.1.	
Caracterització	antropomètrica	i	sobre	els	hàbits	de	vida	de	les	cohorts	estudiades”.	Si	es	compara	
aquesta	informació	amb	l’estudi	ANIBES,	tant	en	alcohol	com	en	fibra,	les	voluntàries	d’aquest	estudi	
(normopès	i	obès)	estan	lleugerament	per	sobre	del	que	seria	esperable.54	
	
Per	tant,	segons	aquest	anàlisi	i	caracterització	de	la	dieta	i	hàbits	de	vida	de	les	voluntàries	els	dos	
grups,	normopès	i	obès,	no	presenten	grans	diferències.	Això	pot	portar	a	la	idea	que	tot	i	que	els	
factors	ambientals	poden	ser	important	per	donar	lloc	a	l’obesitat,	hi	hauria	d’haver	una	component	
genètica	 important,	 com	 assenyalen	 la	majoria	 d’estudis	 al	 respecte.	 Tot	 i	 això,	 s’ha	 de	 tenir	 en	
compte	que	la	mostra	estudiada	de	cada	grup	és	relativament	reduïda	i	que	tal	vegada	s’haurien	de	
poder	caracteritzar	millor	la	dieta	(analitzar	les	dades	del	Qüestionari	de	Freqüència	de	Consum)	i	
també	els	qüestionaris	sobre	l’activitat	física.5,55,56		
	
3.3. Extraccions	mètode	miRvana:		
	 Normopès	

(N=69)	
Obès		
(N=32)	

	 Mean	 SD	 Med.	 Max.	 Min.	 Rang	 Mean	 SD	 Med.	 Max.	 Min.	 Rang	
[ARN	
total]		

µg/L	saliva	
338,1	 240,9	 281,0	 1357,0	 52,0	 1305,0	 425,6	

	
273,9	

	
388,6	 1164,3	 82,5	 1081,8	

R260/280	 1,98	 0,35	 1,94	 3,04	 1,02	 2,02	 2,02	 0,24	 2,07	 2,56	 1,38	 1,18	
 
Taula 9. Resultats l’ARN total extret de les mostres de saliva. Es presenten dividides  
	
3.4. Anàlisi	del	perfil	de	small	RNA.	Percentatge	de	microRNAs	
	 Normopès	

(N=65)	
Obès		
(N=28)	

	 Mean	 SD	 Med.	 Max.	 Min.	 Rang	 Mean	 SD	 Med.	 Max.	 Min.	 Rang	
[Small	
RNA]		
µg/L	
saliva	

338,1	 240,9	 281,0	 1357,0	 52,0	 1305,0	 425,6	
	

273,9	
	

388,6	 1164,3	 82,5	 1081,8	

[miARN]	
µg/L	
saliva	

1,98	 0,35	 1,94	 3,04	 1,02	 2,02	 2,02	 0,24	 2,07	 2,56	 1,38	 1,18	

%	miARN	 48	 9	 47	 81	 34	 47	 50	 8	 50	 76	 33	 43	
	

3.5. RT-PCR:	anàlisi	del	miRNA-222	
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individus	 tal	 com	 reflecteix	 la	 SD	 o	 el	 Rang.	 Aquesta	 variabilitat	 és	 present	 en	 els	 dos	 grups	
experimentals.	Pel	que	fa	la	puresa	de	l’ARN	total,	s’ha	observat	com	aquest	mètode	permet	obtenir	
una	 extracció	 d’ARN	 total	 de	 puresa	 molt	 acceptable	 en	 els	 dos	 grups,	 amb	 valors	 de	 la	 rati	
Absorbància	260/	Absorbància	280	entorn	a	2.	
	
Per	tant,	aquests	resultats	permeten	arribar	a	dues	idees.	D’una	banda,	que	en	situació	d’obesitat,	
en	 dones	 en	 edat	 fèrtil	 amb	 sobrepès	 o	 obesitat,	 hi	 podria	 haver	 una	 producció	 a	 l’alça	 de	 les	
molècules	d’ARN	total	en	saliva.	D’altra	banda,	els	resultats	han	permès	confirmar	que	l’extracció	
d’ARN	total	per	mitjà	del	mètode	del	miRvana®	proposat	en	aquest	treball	resulta	efectiu	per	obtenir	
una	mostra	de	qualitat	i	quantitat	adequades	per	l’anàlisi	de	miARN	en	saliva.	
	
3.4. 	Anàlisi	del	perfil	de	Small	RNA.	Determinació	del	percentatge	de	microARN	

Taula	10.	Resultats	de	la	concentració	de	Small	RNA	i	miARN.	Els	resultats,	dividits	en	els	dos	grups	experimentals,	
s’han	 obtingut	 en	 l’anàlisi	 electroforètica	 emprant	 el	 Bioanalyzer®.	Mean	 (Mitjana),	 SD	 (Desviació	 típica),	Med.	
(Mediana),	Màx.	(Màxim),	Mín.	(Mínim).	
	
A	la	Taula	10	es	poden	apreciar	els	resultats	corresponents	a	l’anàlisi	del	perfil	de	Small	RNA	a	partir	
de	les	extraccions	d’ARN	total,	realitzades	tal	com	s’ha	explicat	en	l’apartat	“2.5.	Anàlisi	del	perfil	de	
Small	 RNA.	Determinació	 del	 percentatge	 de	microARNs”.	 En	 la	mateixa	 línia	 que	 s’ha	 apuntat	 a	
l’apartat	anterior,	s’ha	vist	una	tendència	a	què	les	voluntàries	del	grup	obès	presentin	uns	nivells	de	
Small	ARN	i	miARN	regulats	a	l’alça	en	comparació	amb	el	grup	normopès.	Novament,	les	diferències	
entre	 ambdós	 grups	 no	 són	 estadísticament	 significatives.	 Ara	 bé,	 quan	 s’han	 realitzat	 les	
correlacions	de	Pearson	entre	aquests	paràmetres	i	l’ARN	total,	s’ha	observat	diferències	entre	els	
dos	grups.	En	el	cas	el	grup	normopès,	hi	ha	una	correlació	entre	els	nivells	d’ARN	total	amb	els	Small	
RNA,	i	aquests,	a	la	vegada,	correlacionen	amb	els	nivells	de	miARN	total.	Aquest	fet	no	surt	del	que	
seria	esperable,	ja	que	els	miARN	formen	part	de	la	fracció	de	Small	RNA,	i	els	Small	RNA,	a	la	vegada,	
formen	part	de	la	fracció	d’ARN	total.	D’altra	banda,	en	el	grup	obès	la	situació	és	distinta.	En	aquesta	
cohort	sí	que	hi	s’ha	vist	una	correlació	entre	els	nivells	de	Small	RNA	i	miARN,	però	en	canvi,	no	s’ha	
vist	una	correlació	entre	els	nivells	dels	ARN	de	petita	mida	(Small	i	miARN)	i	els	nivells	d’ARN	total.	
De	nou,	resulta	lògic	que	si	incrementen	els	nivells	de	miARN,	també	ho	facin	els	de	Small	RNA,	però	
resulta	més	 sorprenent	 que	 aquest	 increment	 no	 es	 vegi	 correlacioni	 de	 forma	 estadísticament	
significativa	amb	els	nivells	d’ARN	total,	fet	que	sí	s’ha	observat	en	el	grup	normopès.		
	
En	vista	d’això,	tot	i	que	es	presenta	una	desregulació	a	l’alça	en	la	producció	de	Small	i	miARN	en	la	
situació	 de	 sobrepès/obesitat,	 no	 es	 podria	 afirmar	 que	 aquest	 increment	 sigui	 responsable	 de	
l’increment	 dels	 nivells	 d’ARN	 total.	 Tot	 i	 això,	 segurament	 la	 desregulació	 de	 la	 producció	 dels	
diferents	tipus	d’ARN	(Total,	Small	i	miARN)	estarien	relacionats	amb	la	situació	patològica	associada	
a	l’obesitat,	tal	com	afirmen	diversos	estudis	realitzats	en	animals	i	en	persones,	especialment	en	
nins	 amb	 obesitat.57	 Aquest	 treball	 aportaria	més	 evidències	 en	 aquest	 camp,	 en	 aquest	 cas	 en	
l’estudi	dels	miARN	en	saliva	en	dones	en	edat	fèrtil	amb	sobrepès	o	obesitat,	tot	i	que	a	diferència	
dels	 estudis	 anteriorment	 citats,	 els	 resultats	 no	 serien	 estadísticament	 significatius.	 Finalment,	
resulta	interessant	observar	com,	en	els	dos	grups,	el	percentatge	de	miARN	de	la	fracció	de	Small	
RNA	és	similar,	entorn	al	50%.	
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proteïnes.	Aquesta	recomanació	es	podria	fer	extensiva	a	les	voluntàries	d’aquest	estudi,	tant	del	
grup	obès	com	el	normopès.	
	
A	més,	 també	 s’observen	diferències	 en	 el	 consum	de	 fibra,	major	 en	 el	 cas	 del	 grup	obès,	 i	 en	
consum	d’alcohol,	lleugerament	menor	en	el	grup	obès.	Aquesta	darrera	evidència	concorda	amb	la	
informació	obtinguda	a	partir	 dels	Qüestionari	 sobre	hàbits	 de	 vida,	 comentat	 a	 l’apartat	 “3.2.1.	
Caracterització	antropomètrica	i	sobre	els	hàbits	de	vida	de	les	cohorts	estudiades”.	Si	es	compara	
aquesta	informació	amb	l’estudi	ANIBES,	tant	en	alcohol	com	en	fibra,	les	voluntàries	d’aquest	estudi	
(normopès	i	obès)	estan	lleugerament	per	sobre	del	que	seria	esperable.54	
	
Per	tant,	segons	aquest	anàlisi	i	caracterització	de	la	dieta	i	hàbits	de	vida	de	les	voluntàries	els	dos	
grups,	normopès	i	obès,	no	presenten	grans	diferències.	Això	pot	portar	a	la	idea	que	tot	i	que	els	
factors	ambientals	poden	ser	important	per	donar	lloc	a	l’obesitat,	hi	hauria	d’haver	una	component	
genètica	 important,	 com	 assenyalen	 la	majoria	 d’estudis	 al	 respecte.	 Tot	 i	 això,	 s’ha	 de	 tenir	 en	
compte	que	la	mostra	estudiada	de	cada	grup	és	relativament	reduïda	i	que	tal	vegada	s’haurien	de	
poder	caracteritzar	millor	la	dieta	(analitzar	les	dades	del	Qüestionari	de	Freqüència	de	Consum)	i	
també	els	qüestionaris	sobre	l’activitat	física.5,55,56		
	
3.3. Extraccions	mètode	miRvana:		
	 Normopès	

(N=69)	
Obès		
(N=32)	

	 Mean	 SD	 Med.	 Max.	 Min.	 Rang	 Mean	 SD	 Med.	 Max.	 Min.	 Rang	
[ARN	
total]		

µg/L	saliva	
338,1	 240,9	 281,0	 1357,0	 52,0	 1305,0	 425,6	

	
273,9	

	
388,6	 1164,3	 82,5	 1081,8	

R260/280	 1,98	 0,35	 1,94	 3,04	 1,02	 2,02	 2,02	 0,24	 2,07	 2,56	 1,38	 1,18	
 
Taula 9. Resultats l’ARN total extret de les mostres de saliva. Es presenten dividides  
	
3.4. Anàlisi	del	perfil	de	small	RNA.	Percentatge	de	microRNAs	

	 Normopès	
(N=65)	

Obès		
(N=28)	

Mean	 SD	 Med.	 Max.	 Min.	 Rang	 Mean	 SD	 Med.	 Max.	 Min.	 Rang	
[Small	
RNA]		
µg/L	
saliva	

2662,3	 1956,7	 2190,8	 8334,8	 124,7	 8210,1	 3376,5	 2946,5	 3010,4	 14176,8	 207,1	 295,0	

[miARN]	
µg/L	
saliva	

1372,5	 1300,0	 1105,0	 62,5	 8335,0	 8270,0	 1890,0	 2597,5	 1472,5	 115,0	 14177,5	 14060,0	

%	miARN	 48	 9	 47	 81	 34	 47	 50	 8	 50	 76	 33	 43	
	

3.5. RT-PCR:	anàlisi	del	miRNA-222	
	

	 Normopès	
(N=55)	

Obès	
(N=28)	

Valor	absolut	 %	 Valor	absolut	 %	
Mitjana	càlcul	2-∆∆Ct	 0,0136	 100	 0,018	 132,96	

SEM	 0,0017	 12,26	 0,0035	 25,6	
t-Test	(p-valor)	 0,192	
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3.5. Anàlisi	del	miR-222	per	RT-PCR	

	 Normopès	
(N=56)	

Obès	
(N=30)	

Valor	absolut	 %	 Valor	absolut	 %	
Mitjana	càlcul	2-∆∆Ct	 0,0136	 100,0	 0,0180	 133,0	

SEM	 0,0017	 12,3	 0,0035	 25,6	
t-Test	(p-valor)	 0,192	

Taula	 11.	 Resultats	 de	 l’anàlisi	 d’expressió	 per	 PCR	 del	 miR-222.	 Es	 presenten,	 dividits	 en	 els	 dos	 grups	
experimentals,	els	valors	absoluts	i	en	percentatge	(%)	de	l’expressió	del	miR-222.	La	mitjana	d’expressió	s’ha	obtingut	
corregint	els	cicles	(Ct)	del	miR-222	amb	els	del	gen	de	referència	U6,	per	mitjà	del	càlcul	de	la	2-∆∆Ct.	S’ha	calculat	la	
significança	dels	resultats	per	mitjà	del	t-Test	(p<0,05).	
 
Per	dur	a	terme	l’anàlisi	de	l’expressió	del	
miR-222	per	RT-PCR	en	els	dos	grups,	s’ha	
realitzat	tal	com	s’ha	explicat	a	l’apartat	
“2.6.	 Anàlisi	 del	 miR-222	 per	 RT-PCR”.	
Després	 que	 s’hagin	 obtingut	 els	 Ct	
corresponents	 al	 miR-222	 i	 al	 gen	 de	
referència	U6,	s’ha	realitzat	el	càlcul	de	2-
∆∆Ct,	 i	s’han	obtingut	els	resultats	que	es	
presenten	 a	 la	 Taula	 11.	 A	 més,	 per	
facilitar	 l’anàlisi	 de	 les	 dades	 i	 veure	 la	
relació	 que	 hi	 ha	 entre	 l’expressió	
d’aquest	 miARN	 i	 l’obesitat,	 s’han	 pres	
els	resultats	de	la	cohort	normopès	com	a	
referència,	 a	 la	 qual	 se	 li	 ha	 atribuït	 un	
valor	 del	 100%.	 Així,	 s’ha	 referit	
l’expressió	 del	 miR-222	 de	 la	 cohort	
obesa	en	 relació	al	 grup	normopès,	obtenint	un	valor	del	132,96	±	25,6	%,	 tal	 com	es	pot	 veure	
representat	en	la	Figura	8.	S’ha	observat	com	la	diferència	entre	els	dos	grups	no	és	estadísticament	
significativa,	fet	que	es	pot	intuir	en	analitzar	la	variabilitat	d’expressió	que	tenim	en	els	diferents	
grups.	Per	tant,	 tot	 i	no	poder	afirmar	que	 la	situació	de	sobrepès	o	obesitat	 impliqui	sempre	un	
increment	de	l’expressió	del	miR-222,	sí	que	s’observa	una	tendència	a	la	sobreexpressió	d’aquest	
miARN	en	dones	amb	sobrepès	o	obesitat	en	edat	fèrtil.	Aquestes	evidències	es	corresponen	amb	el	
que	ja	s’ha	afirmat	estudis	en	infants	amb	obesitat,	en	què	també	es	pot	observar	un	increment	de	
l’expressió	del	miR-222	en	saliva	en	infants	sedentaris	i	obesos.58	També	s’ha	vist	un	increment	de	
l’expressió	del	miR-222	en	sang	en	situació	d’obesitat	i/o	diabetis,	i	s’ha	proposat	com	una	eina	de	
diagnòstic	 per	 aquesta	 patologia.59	 A	 més,	 un	 estudi	 realitzat	 en	 models	 animals	 i	 publicat	
recentment	 pel	 propi	 grup	 d’investigació	 del	 LBNB,	 presenta	 un	 increment	 d’expressió	 a	 l’alça	
d’aquest	miARN	en	la	llet	en	animals	que	segueixen	una	hipercalòrica,	donant	més	importància	a	la	
dieta	que	condueix	a	un	fenotip	obès	(dieta	de	cafeteria)	que	no	tant	a	l’obesitat	com	a	tal.60	Tenint	
en	compte	que	els	estudis	mencionats	anteriorment	fan	referència	a	l’anàlisi	de	fluids	com	la	sang		o	
la	 llet	 d’animals	 o	 humans,	 aquest	 treball	 presentaria	 la	 primera	 evidència	 que	mostra	 aquesta	
tendència	a	l’increment	de	l’expressió	del	miR-222	en	un	fluid	biològic	com	seria	la	saliva	en	dones	
amb	sobrepès	o	obesitat	en	edat	fèrtil.		
	
Per	 intentar	donar	una	explicació	fisiològica	a	aquest	fet,	s’ha	cercat	 la	funció	que	realitza	aquest	
miR-222	 a	 nivell	 de	 regulació	 transcripcional.	 La	 bibliografia	 apunta	 que	 pot	 actuar	 disminuint	
l’expressió	 de	 certs	 inhibidors	 de	 ciclines	 dependents	 de	 quinases	 (Cdkn1b	 i	 Cdkn1c)	 induint	 la	
degradació	 de	 la	 regió	 3’UTR	 del	 trànscrit.60	 Per	 tant,	 via	 la	 disminució	 d’aquests	 inhibidors	 de	
ciclines,	podria	incrementar	l’activitat	de	certes	ciclines	dependents	de	quinases	(Cdk),	fet	que	podria	
potenciar	 un	 increment	 de	 la	 divisió	 cel·lular,	 incloent-hi	 els	 adipòcits.	 A	més,	 com	 s’ha	 explicat	
anteriorment,	és	capaç	de	regular	negativament	l’expressió	del	transportador	GLUT4.34	Per	tant,	es	
podria	 pensar	 que	 un	 increment	 del	 miR-222	 donaria	 lloc	 a	 una	 disminució	 de	 l’expressió	 del	
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transportador	GLUT4,	i	potencialment	contribuir	a	l’estat	diabetogènic,	el	qual	està	molt	lligat	a	la	
situació	d’obesitat.	 Seria	 necessari	 seguir	 treballant	 en	 aquest	 camp	per	 poder	 afirmar	 la	 relació	
concreta	entre	l’obesitat	i	el	miR-222.	
	
A	 més,	 el	 miR-222	 és	 un	 miARN	
que	pot	ser	modulat	per	la	dieta.35	
S’han	 analitzat	 els	 nivells	
d’expressió	del	miR-222	en	relació	
a	les	dietes	de	les	voluntàries.	Per	
fer-ho,	 s’han	 realitzat	 les	
correlacions	 de	 Pearson	 entre	
diferents	variables	de	la	dieta.	A	
la	Taula	12	es	presenten	aquelles	
variables	 corresponents	 a	
nutrients	 o	 micronutrients	 la	
ingesta	 dels	 quals	 s’ha	
correlacionat	 significativament	
(Correlació	de	Pearson,	p<0,05)	amb	l’expressió	del	miR-222.	Tal	com	es	pot	veure	a	aquesta	taula,	
hi	ha	diferències	importants	entre	grups	experimentals.	En	la	cohort	obesa,	la	ingesta	de	lípids,	tant	
en	 grams/dia	 com	 en	 el	 percentatge	 d’energia	 total	 que	 aporten	 diàriament,	 es	 correlacionen	
negativament	 amb	 l’expressió	 del	miR-222	 de	 forma	 estadísticament	 significativa.	 Aquest	 fet	 no	
succeeix	en	la	cohort	normopès.	En	analitzar	més	en	detall	els	diferents	composts	lipídics	de	la	dieta,	
s’ha	vist	que	els	AGS	i	AGM	també	es	correlacionen	negativament	amb	l’expressió	del	miR-222.	En	
canvi,	de	les	diferents	vitamines	liposolubles,	només	la	vitamina	D	es	correlaciona	amb	l’expressió	
del	miR-222	en	el	grup	obès,	i	en	aquest	cas,	ho	fa	de	forma	positiva.	En	vista	d’aquestes	evidències,	
es	podria	arribar	a	la	idea	que	una	major	ingesta	de	lípids,	especialment	dels	AGS	i	AGM,	implicaria	
una	menor	expressió	d’aquest	miR-222.	Per	contra,	una	major	ingesta	de	vitamina	D	implicaria	una	
major	expressió	d’aquest	miR-222,	en	dones	amb	sobrepès	o	obesitat	en	edat	fèrtil.	D’altra	banda,	
l’expressió	del	miR-222	es	correlaciona	negativament	de	forma	estadísticament	significativa	amb	la	
ingesta	de	colesterol,	però	en	aquest	cas	ho	fa	en	la	cohort	normopès,	i	no	en	l’obesa.	
	
D’altra	 banda,	 les	 evidències	 comentades	
anteriorment,	 en	 què	 es	 correlaciona	 la	
ingesta	de	 lípids	 amb	 l’expressió	del	miR-
222,	podrien	tenir	certa	relació	amb	el	que	
s’ha	vist	a	un	altre	estudi	d’aquest	mateix	
grup	 d’investigació.	 En	 aquest,	 s’ha	
observat	que	la	dieta	de	cafeteria	en	rates	
s’associa	a	un	increment	de	l’expressió	del	
miR-222	 en	 llet.60	 Aquesta	 dieta,	 es	
caracteritza	 per	 ser	 una	 dieta	
hipercalòrica	 rica	 en	 components	 molt	
greixosos.	Per	tant,	aquest	fet	ens	podria	
conduir	 a	 què	 aquesta	 dieta	 rica	 en	
greixos	 donàs	 lloc	 a	 un	 increment	 de	
l’expressió	 del	 miR-222.	 En	 el	 nostre	
treball	 s’ha	 vist	 com	 es	 presenta	 una	
correlació	 negativa	 entre	 la	 ingesta	 de	
greixos	l’expressió	del	miR-222	en	saliva,	
és	 a	 dir,	 a	major	 ingesta	 lipídica,	menor	
expressió	 de	 miR-222,	 i	 viceversa.	 Així,	
tenint	 en	 compte	 que	 la	 cohort	 obesa	
ingereix	manco	greixos	que	la	normopès,	
tindria	sentit	que	la	cohort	obesa	expressi	
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Taula	12.	Correlacions	de	Pearson	entre	diferents	variables.	Es	presenten	
dividits	en	dos	grups,	els	coeficients	de	correlació	de	Pearson	que	resulten	
estadísticament	 significatives,	 i	 la	 seva	 significança.	 AGS	 (Àcids	 Grassos	
Saturats),	 AGM	 (Àcids	 Grassos	Monoinstaurats),	 Vit.	 D	 (Vitamina	D),	 Sig.	
(Significança).	 **La	 correlació	 és	 significativa	 en	 el	 nivell	 0,01	 (Bilateral).	 *La	
correlació	és	significativa	en	el	nivel	0,05	(Bilateral).	(Correlació	de	Pearson,	p<0,05).	

Figures	9	i	10.	Representació	de	les	correlacions	de	Pearson	del	càlcul	del	
miR-222	de	la	2-∆∆Ct	.	Es	representa	a	en	relació	a	la	Ingesta	de	lípids	totals	
(en	grams,	g).		 
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Normopès	(N=39)	 Obès	(N=30)	

Correlació	de	
Pearson	 Sig.	 Correlació	de	

Pearson	 Sig.	

Lípids	totals	 -0,128	 0,438	 -0,493**	 0,006	
%	Lípids	 -0,158	 0,336	 -0,486**	 0,006	
AGS	 -0,106	 0,522	 -0,441*	 0,015	
AGM	 -0,167	 0,308	 -0,523**	 0,003	
Vit.	D	 -0,068	 0,681	 0,376*	 0,041	

Colesterol	 	-0,318*	 0,049	 					-0,057	 0,772	
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més	miR-222	que	la	normopès.	Un	altre	aspecte	important	és	el	fet	que	aquesta	correlació	només	
es	estadísticament	significativa	en	la	cohort	obesa,	i	no	en	la	normopès.	Per	tant,	aquest	fet	conduiria	
a	la	idea	que	l’expressió	del	miR-222	en	saliva	és	modulable	per	la	dieta	de	forma	distinta	en	funció	
de	si	 la	dona	presenta	o	no	sobrepès	i	obesitat,	de	manera	que	aquest	fluid	podria	constituir	una	
mostra	biològica	no	invasiva	de	gran	interès	per	fer	un	seguiment	d’estratègies	per	millorar	l'obesitat	
	
4. Recapitulació	

	

L’obesitat	és	una	patologia	nutricional	complexa,	multifactorial,	i	que	genera	gran	preocupació	en	la	
societat	actual,	motiu	pel	qual	s’està	investigant	sobre	aquesta	malaltia,	especialment	pel	que	fa	les	
causes,	 el	 diagnòstic	 i	 possibles	 tractaments.1,6,7 Aquest	 treball	 s’emmarca	 dins	 la	 recerca	 de	
biomarcadors	 primerencs,	 que	 ajudin	 a	 preveure	 l’obesitat.	 Hi	 ha	 nombroses	 evidències	 que	
postulen	que,	en	part,	l’obesitat	podria	tenir	l’origen	en	etapes	prèvies	al	naixement	de	l’individu	i	
estar	molt	relacionada	amb	els	hàbits	de	vida	materns.	Per	aquest	motiu,	podria	resultar	de	gran	
interès	poder	dilucidar	biomarcadors	que	permetessin	anticipar-se	a	aquesta	situació.	Els	miARN	són	
una	de	les	molècules	que	s’han	proposat	com	a	potencials	biomarcadors	primerencs	de	l’obesitat	
per	la	seva	capacitat	de	modulació	de	l’expressió	gènica	i	epigenètica,	incloent	la	d’aquells	gens	que	
estarien	relacionats	amb	processos	subjacents	a	la	progressió	de	l’obesitat.	En	concret,	estudis	previs	
revelen	canvis	en	el	perfil	d’expressió	d’aquestes	molècules	en	situació	d’obesitat	en	comparació	
amb	 el	 seu	 perfil	 d’expressió	 en	 una	 situació	 de	 normalitat.	 Per	 tal	 de	 poder	 emprar	 aquestes	
molècules	com	a	biomarcadors,	és	important	poder	accedir	a	aquestes	i	analitzar	la	seva	expressió	
en	fluids	biològics	de	forma	relativament	senzilla	i	poc	invasiva,	com	per	exemple,	en	saliva,	tal	com	
s’ha	proposat	en	aquest	treball.14,15	 
	
En	primer	lloc,	s’ha	procedit	a	posar	a	punt	la	metodologia	per	tal	de	treballar	amb	els	miARN	en	
mostres	de	saliva.		S’han	provat	distintes	formes	de	recollir	i	emmagatzemar	les	mostres	de	saliva.	
S’ha	provat	de	dur	a	terme	la	presa	de	mostra	emprant	un	kit	especial	i	sense	kit,	i	emmagatzemar-
la	a	temperatures	i	temps	diferents.	S’ha	arribat	a	la	conclusió	que	la	forma	més	òptima	per	fer-ho,	
des	 del	 punt	 de	 vista	 de	 practicitat,	 viabilitat	 i	 estalvi	 econòmic	 és	 recollir	 la	 mostra	 sense	 kit,	
directament	en	un	 tub	Corning,	 i	 congelar	 immediatament	 la	mostra	a	 -80	 °C	 fins	 al	moment	de	
l’extracció	d’ARN	total.	Alternativament,	també	s’ha	demostrat	que	es	pot	congelar	la	mostra	a	-20	
°C	durant	un	màxim	de	7	dies,	per	després	congelar-la	a	-80	°C,	obtenint	també	bons	resultats.	Pel	
que	fa	al	mètode	d’extracció	d’ARN	total,	 també	s’han	provat	diferents	procediments.	Finalment,	
tenint	en	compte	el	temps	i	la	possibilitat	d’aplicar	el	mateix	mètode	en	altres	fluids	a	part	de	saliva,	
s’ha	arribat	a	la	conclusió	que	el	mètode	de	miRvana®	permet	aconseguir	una	mostra	d’ARN	total	
amb	una	puresa	notable,	adequada	per	la	posterior	anàlisi	del	perfil	de	miARN.	A	més,	en	aquest	
treball	 s’ha	proposat	un	protocol	en	base	al	protocol	original	de	 la	casa	comercial	per	optimitzar	
l’extracció	d’aquest	ARN	total	de	saliva	emprant	el	mencionat	mètode	miRvana®.	
	
Una	part	important	del	treball	s’ha	centrat	en	el	reclutament	de	voluntàries,	dones	d’entre	18	i	45	
anys,	dividides	en	dues	cohorts,	normopès	(N=69)	i	obesa	(N=32),	segons	el	seu	IMC.	S’ha	realitzat	la	
presa	de	mostra	de	saliva	d’aquestes,	i	a	més,	s’ha	generat	una	base	de	dades	informàtica	a	partir	
de	les	informacions	recopilades	en	els	qüestionaris	sobre	hàbits	de	vida	que	han	respost	les	mateixes	
voluntàries,	 juntament	 amb	 els	 seus	 paràmetres	 antropomètrics.	 Aquestes	 dades	 han	 permès	
caracteritzar	els	grups	experimentals	estudiats	des	del	punt	de	vista	antropomètric	i	sobre	els	hàbits	
de	 vida,	 incloent-hi	 la	 dieta.	 S’ha	 observat	 que	 un	 97,5%	 de	 les	 voluntàries	 presenten	 dietes	
desequilibrades,	amb	un	perfil	majoritàriament	hipoglucídic	(Mitjana:	38,6%	d’energia	total;	Rang:	
17,2-79,3%).	En	 total,	un	69,1%	d’aquestes	 ingereixen	manco	de	50%	de	 l’energia	provinent	dels	
glúcids.	 En	 la	 cohort	 normopès,	 aquest	 dèficit	 d’ingesta	 glucídica	 contrasta	 amb	 una	 dieta	
hiperlipídica	en	el	69,4%	de	les	voluntàries	(Mitjana:	40,1%	d’energia	total;	Rang:	6,0-55,4%),	mentre	
que	 en	 la	 cohort	 obesa	 contrasta	 amb	 una	 dieta	 hiperproteica	 en	 un	 81,3%	 de	 les	 voluntàries	
(Mitjana	19,1%	d’energia	total;	Rang:	10,7-28,9%).	A	part,	s’ha	vist	com	el	tabaquisme	i	l’alcoholisme	
social	 són	 pràctiques	 bastant	 esteses	 dins	 la	 població	 estudiada.	 En	 vista	 d’això,	 seria	 necessari	
realitzar	 una	 tasca	 d’informar	 i	 fer	 prendre	 consciència	 de	 la	 importància	 de	 seguir	 una	 dieta	
equilibrada	per	tal	de	prevenir	de	base	l’obesitat	i	altres	complicacions	clíniques	associades,	en	dones	
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d’entre	18-45	anys.	A	més,	d’aquesta	anàlisi	s’ha	extret	la	conclusió	que	les	voluntàries	segueixen	un	
perfil	dietètic	molt	similar	al	que	s’apunta	a	estudis	realitzats	a	nivell	nacional,	amb	cohorts	de	més	
de	2000	voluntàries.49	Així,	es	pot	tenir	la	certesa	que	la	mostra	caracteritzada	en	aquest	treball,	i	
per	 tant,	 les	 conclusions	 a	 les	 quals	 s’arribin	 en	 relació	 a	 aquesta,	 podrien	 fer-se	 extensives	 a	 la	
població	femenina	de	la	mateixa	edat	en	general.	
	
D’altra	 banda,	 s’ha	 realitzat	 l’extracció	 i	 quantificació	 de	 l’ARN	 total	 en	 saliva	 i,	 posteriorment,	
l’anàlisi	del	perfil	de	Small	RNA	i	miARN.	Tot	i	que	les	diferències	entre	els	dos	grups	no	han	resultat	
estadísticament	significatives,	s’ha	observat	un	 increment	de	 l’ARN	total,	així	com	de	Small	ARN	i	
miARN	en	la	cohort	obesa	en	comparació	a	la	normopès.	A	més,	en	correlacionar	els	diferents	nivells	
d’ARN	(ARN	total,	Small	i	miARN)	s’ha	vist	que	en	grup	normopès	existeix	una	correlació	significativa	
entre	 totes	 aquestes	 molècules,	 però	 en	 canvi,	 en	 el	 grup	 obès	 els	 nivells	 d’ARN	 total	 no	 es	
correlacionen	amb	els	nivells	de	Small	RNA	ni	miARN.	En	conjunt,	aquestes	evidències	permetrien	
arribar	 a	 la	 conclusió	 que	 l’expressió	 de	miARN	 en	 situació	 d’obesitat	 podria	 presentar	 un	 perfil	
desregulat,	 tal	 com	 ja	havien	apuntat	altres	estudis	 anteriorment	en	mostres	 sanguínies.14,15	Així	
doncs,	s’ha	aconseguit	posar	a	punt	un	mètode	no	invasiu	a	partir	de	mostres	de	saliva	que	permetria	
esbrinar	alguns	aspectes	del	paper	dels	miARN	en	l’obesitat.	
	
Finalment,	 s'ha	procedit	a	analitzar	 l’expressió	del	miR-222,	un	miARN	 freqüentment	estudiat	en	
relació	 a	 l’obesitat	 i	 els	 problemes	 associats	 a	 aquesta,	 ja	 que	 pot	 modular	 l’expressió	 del	
transportador	GLUT4	 o	 la	 proliferació	 cel·lular.34,60	 S’ha	 vist	 que	 factors	 com	 el	 sedentarisme	 en	
humans	 o	 dietes	 riques	 en	 greix	 animals	 poden	 incrementar	 els	 seus	 nivells	 en	 saliva	 o	 plasma,	
respectivament,	mostrant	certa	relació	del	miR-222	amb	l’obesitat	i	els	seus	factors	de	risc.58,60	S’ha	
observat	una	sobreexpressió	d’aquest	miARN	en	la	cohort	obesa	en	comparació	amb	la	normopès.	
Tot	i	això,	la	variabilitat	dins	els	grups	experimentals	és	elevada,	motiu	pel	qual	els	resultats	no	han	
resultat	estadísticament	significatius.	Més	en	concret,	en	aquest	treball	s’han	observat	diferències	
entre	els	dos	grups	en	quant	a	la	correlació	dels	nivells	d’expressió	del	miR-222	i	la	ingesta	de	certs	
components	 lipídics.	 D’una	 banda,	 el	 grup	 normopès	 presenta	 una	 correlació	 negativa	 entre	 la	
ingesta	de	colesterol	i	 l’expressió	d’aquest	miARN,	a	diferència	del	grup	obès,	que	no	la	presenta.	
D’altra	banda,	el	grup	obès	ha	presentat	una	correlació	negativa	entre	l’expressió	d’aquest	miR-222	
i	la	ingesta	de	lípids	totals,	AGS,	AGM	i	vitamina	D,	fet	que	no	succeeix	en	el	grup	normopès.	Aquests	
fets	condueixen	a	la	idea	que	el	miR-222	tal	vegada	podria	ser	modulat	per	la	dieta,	concretament	
per	la	ingesta	lipídica,	de	forma	distinta	en	funció	de	si	es	presenta	obesitat	o	no.		
	
5. Conclusions	
En	definitiva,	en	aquest	treball	s’han	assolit	una	sèrie	d’aspectes	importants	de	cara	a	contribuir	al	
coneixement	de	la	relació	entre	els	miARN	i	l’obesitat:	
	

1. S’ha	posat	a	punt	un	mètode	per	extreure	i	quantificar	miARN	de	saliva	humana.	
2. S’ha	reclutat	una	cohort	de	101	dones	voluntàries,	estratificades	pel	seu	 IMC	en	un	grup	

normopès	 i	un	grup	obès,	per	obtenir	 les	mostres	de	saliva	humana	 i	 les	característiques	
antropomètriques	i	hàbits	dietètics.	

3. S’ha	extret	i		quantificat	l’ARN	i	s’ha	determinat	l’expressió	del	miR-222	en	mostres	de	saliva	
de	les	voluntàries	reclutades,	tot	relacionant-ho	amb	les	seves	característiques	i	dieta.		
	

D’aquesta	manera,	de	forma	global	podem	afirmar	que	aquest	treball	ha	permès	posar	de	manifest	
la	rellevància	dels	 fluids	biològics,	 i	en	concret	 la	saliva,	per	valorar	biomarcadors,	com	serien	els	
miARN.	Aquests	podrien	ser	una	eina	interessant	en	l’estudi	de	l’obesitat	i	podrien	ajudar	a	definir	
estratègies	per	la	seva	prevenció.	Tot	i	això,	és	necessari	saber	més	sobre	el	seu	rol	metabòlic	en	
saliva,	el	qual	encara	roman	desconegut,	la	relació	concreta	amb	l’obesitat	i	la	seva	modulació	per	
factors	ambientals,	com	la	dieta	o	l’activitat	física,	per	tal	de	perfilar	el	seu	vertader	potencial	com	a	
biomarcadors	en	l’obesitat.	
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