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Qui som? ...Què investiguem?

Som un grup format per doctores, estudiants 
de doctorat i personal tècnic que centrem els 
nostres estudis a descriure i entendre com 
diferents components dels aliments modulen 
l’estat de salut de l’intestí.

Aliment!, què fas al 
meu intestí?

Per què estudiem 
els components 
dels aliments
Perquè si el teu budell no 
funciona correctament 
…afecta la resta de 
l’organisme … aparició 
d'al·lèrgies, obesitat, 
malnutrició… 

Volem esbrinar quins components de la nostra
dieta són més beneficiosos per mantenir un
bon estat de salut general a través del seu
efecte sobre l’intestí.

Quins components de la dieta estudiem?  
On es troben?

Sucres refinats Proteïna

Compostos 
fenòlicsGreixos saturats

Com ens convertim en investigadors? Com arribem a construir coneixement?

GRAU MÀSTER DOCTORAT POST-DOC INVESTIGADOR 
SÈNIORBioquímica

Biotecnologia
Medicina
Biologia

Primeres passes 
en investigació 

Especialització i 
emancipació 

Ja desenvolupes 
les teves idees

Aprofundeixes 
en el teu 
coneixement 
de Grau

mobiofood@urv.cat



Funcions del tracte gastrointestinal

Digestió i absorció
Cal fragmentar els aliments ingerits 
per incorporar-los com font d’energia i 
renovació d’estructures

Protecció
Els aliments ingerits poden ser font d’elements 
nocius dels quals estem protegits per les barreres 
físiques (unions estretes i mucus) i 
immunològiques ubicades a la paret 
gastrointestinal.

Components
dels aliments

Secreció d’enterohormones:
Efecte en ingesta, homeòstasi de l’organisme……

Comunicació 
Els nutrients ingerits estimulen la secreció de molècules senyalitzadores a cèl·lules de la 
paret gastrointestinal que informen l’organisme (cervell) de la seva presencia.



Com estudiem l'activitat dels components
alimentaris en el tracte intestinal?

Ens preguntem si els components alimentaris
(bioactius) poden reduir la inflamació intestinal
induïda per una dieta rica en greixos i sucres i/o
potencien la producció d'hormones intestinals
amb efecte saciant.

2 Posem a prova la hipòtesi

Formulem una hipòtesi1

• Inflamació i permeabilitat
intestinal.

• Secreció d’hormones.
• Expressió de gens.

In vivo In vitro Ex vivo

3 Anàlisi i divulgació dels resultats

Rates amb la funció
intestinal alterada.

Teixit intestinal fresc de 
rata, porc o humà

Cèl·lules intestinals
polaritzades.

Posem les dades en comú i les analitzem

catequina procianidina

xocolata raïm
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Medi amb
el bioactiu

Medi amb
el bioactiu

Medi amb
secrecions

Membrana
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Medi amb
secrecions

Q
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
 

d
e

 e
fe

ct
e

s

Subministrem el bioactiu a diferents models experimentals

Apliquem
una anàlisi
estadístic

Avaluem si 
és certa la 

hipòtesi
Discutim els

resultats
Extraiem

conclusions
de l’estudi

Comuniquem
les troballes

Placa de cultiu amb
inserts

Estabulari

Rata Wistar

Sistema de 
càmeres Ussing

Placa de 
ELISA

Laboratori bioquímic

Les proantocianidines del pinyol de 
raïm tenen efecte saciant i 
protegeixen enfront del dany en la 
barrera intestinal produït per una 
dieta hipercalòrica.
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