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Qui som? 

Som un grup multidisciplinari d’investigació en malalties digestives de l’Hospital Vall d’Hebron, 

format per metges, infermeres i científics d’origen acadèmic divers (farmàcia, bioquímica, 

biomedicina i biologia).  

Des de fa 20 anys, investiguem al laboratori per conèixer per què es produeixen les malalties a 

l’aparell digestiu i com podem curar-les. Desenvolupem estudis d’investigació bàsica i clínica i, 

també, treballem en projectes que inclouen el desenvolupament de models animals 

d’experimentació, per conèixer els mecanismes fisiopatològics de les malalties. 

Coneguem l’aparell digestiu 

GRAU MÀSTER DOCTORAT POST-DOCTORAT INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Biociències 
Medicina 
Farmàcia 

Infermeria 
Veterinària 

Excepte a 
medicina, on 
comences el 

MIR! 

Primeres 
passes en 

investigació.  

Especialització 
i emancipació 

Ja lideres el teu 
propi grup i 

desenvolupes 
les teves idees. 

Javier Santos 

MD PhD 

Mar Guilarte 

MD PhD  

Carmen Alonso 

MD PhD  

Beatriz Lobo 

MD PhD  

Ana González-Castro 

PhD 

Marc Pigrau 

MD PhD student  

María Vicario 

PhD  

Cristina Martínez 

PhD 

Bruno Rodiño 

PhD 

Maite Casado 

Master 

Eloisa Salvo 

PhD student 

Danila Guagnozzi  

MD  PhD 

Marina Fortea 

PhD student 

 

Cristina Pardo 

PhD student 

Noemí Tomsen 

Master 

Equip i camí d’investigació 

Estudiem malalties presents al tracte 

gastrointestinal molt freqüents a la nostra 

societat: 

o Esofagitis eosinofílica: És una malaltia 

inflamatòria crònica de l’esòfag. Els 

símptomes principals són impactació i dolor o 

molèstia en empassar-se els aliments. 

o Síndrome de l’Intestí Irritable: Es considera 

una malaltia funcional donat que l’intestí no 

treballa correctament però aparentment no 

s’observen danys o alteracions. Els pacients 

pateixen  diarrea o estrenyiment acompanyat 

de dolor abdominal.  

o Malalties Inflamatòries Intestinals: Inclou la 

malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa. Els 

símptomes més freqüents són la diarrea (de 

vegades amb sang), dolor abdominal, pèrdua 

de pes, esgotament i febre. 

Què estudiem? 
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Com ho fem? 

Volem conèixer millor perquè es 

produeixen les malalties i com curar-les.  

Desenvolupem diferents estudis seguint 

el mètode científic. 



ESÒFAG 
Histologia Endoscòpia 

ESTÓMAC 
Histologia Endoscòpia 

INTESTÍ PRIM 
Histologia Endoscòpia 

INTESTÍ GROS 
Histologia Endoscòpia 

Ep! Que no només 

a l‘estómac s’hi fa 

la digestió!  

A la boca, a més de 

triturar els aliments amb 

les dents, tenim diferents 

enzims que inicien la 

digestió. 
L’esòfag és un tub curt que té com a missió 

principal conduir el bol alimentari des de la 

faringe fins a l’estómac. La mucosa  està 

entapissada per un epiteli mucós pla i format 

per diverses capes.  

Tota la llum gàstrica, la part interior de 

l’estómac, està delimitada per un epiteli 

d’una sola capa de cèl·lules mucoses que 

protegeix de l’auto-digestió. L’epiteli es 

doblega formant les fossetes gàstriques, on 

trobem les glàndules gàstriques que 

produiran l’àcid estomacal.  

L’intestí prim consta de tres parts: duodè, jejú i 

íleum i té una llargada 6 metres aproximadament.  

L’epiteli de l’intestí prim està format per una sola 

capa de cèl·lules que formen plecs cap a la llum, 

de manera que augmenten la superfície 

d’absorció dels nutrients. Són les anomenades 

vellositats intestinals. 

L’intestí gros consta de tres parts: cec, còlon i recte i 

la seva longitud és d’1,5 metres aproximadament. 

L’epiteli presenta una única capa de cèl·lules 

epitelials. La seva funció principal és la producció de 

mucus i l’absorció d’aigua i sals minerals.   

La microbiota intestinal 
És el conjunt de microorganismes que es 

troben habitualment a l’intestí i conté 10 

trilions de microorganismes, deu 

vegades més que les cèl·lules que 

formen el nostre cos!! Juga un paper molt 

important a les nostres vides i en el 

funcionament del tracte gastrointestinal. A 

més, la composició de la microbiota és 

única i personal, gairebé com una 

empremta dactilar! 

La digestió la completem gràcies als 

enzims secretats pel pàncrees i a la 

bilis, produïda pel fetge, que és 

essencial per a poder realitzar la 

digestió de greixos. 

Coneixes prou bé el sistema digestiu? 

FETGE 

PÀNCREAS 

VESÍCULA BILIAR 



Canvis histològics al tracte digestiu 

L’ESÒFAG  
L’esòfag humà sa no conté cap eosinòfil al seu 

epiteli, com es pot veure a la imatge 1. Per 

tant, la seva presència denota malaltia.  

En l’esofagitis eosinofílica podem observar 

eosinòfils al llarg de l’epiteli i inclús dipòsits en 

la zona més superficial, com veiem a les 

imatges 2 i 3. 
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CONTROL SA ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA 

L’ESTÓMAC 
Una de les malalties estomacals més comuns 

és l’úlcera gàstrica. El principal agent causal 

d’aquesta lesió és un bacteri anomenat 

Helicobacter pilori. 

La imatge 4 es veu un estómac sa mentre que 

la imatge 5 mostra les ferides típiques 

d’aquesta malaltia.   

1 2 3 

4 5 

L’INTESTÍ PRIM 
L’intestí conté vellositats intestinals 

per tal d’augmentar la superfície 

d’absorció. Alhora, cadascuna 

d’aquestes vellositats intestinals es 

replega formant les microvellositats, 

com es pot veure a les figures 6 i 

7.(6. 6.000 augments, 7. 100.000 

augments) 

   

CONTROL SA ÚLCERA GÀSTRICA 

10 Control 

13 SII 

11 Control 

14 SII 

P-MLC 

12 Control 

15 SII 

Ocludina ZO-1 

L’INTESTÍ GROS 
L’intestí gros conté cèl·lules immunitàries 

preparades per defensar l’organisme davant les 

substàncies de la llum intestinal. En algunes 

patologies el número d’aquestes cèl·lules 

s’incrementa i les podem identificar amb 

marcatges específics. A la imatge 16 es mostra la 

presència d’eosinòfils a l’intestí gros d’un control 

sa i a la imatge 17 es veu el seu increment a la 

colitis ulcerosa. (16 i 17. 400 augments) 

8 9 

A la imatge 8 podem veure senyalat 

l’espai intercel·lular en una persona sana 

i a la imatge 9 veiem com aquest espai 

augmenta en pacients amb intestí 

irritable.  

En la síndrome de l’intestí irritable (SII) trobem 

diferències en les proteïnes d’unió de membrana entre 

les cèl·lules epitelials. 

L’ocludina és una proteïna estructural que trobem a la 

part més superficial de l’epiteli de l’intestí en els 

controls sans (10), mentre que els pacients amb SII 

trobem una deslocalització cap a l’interior de la cèl·lula 

(13). Pel que fa a la ZO-1, als controls sans mostren 

un patró de xinxetes a la part superficial (11), mentre 

que disminueix la seva expressió en els pacients amb 

SII (14). Per últim, trobem un augment de la P-MLC en 

els pacients amb SII (12,15). 

CONTROL SA COLITIS ULCEROSA 

16 17 

Microvellositats 


