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Què és la Nutrigenòmica?
És la ciència que investiga la manera
com les dietes i els seus components
afecten els sistemes biològics
Estudia la interacció
dels components dels
aliments amb la
informació codificada
en els nostres gens i
amb tot l’entramat
metabòlic que se’n
deriva.

S’ocupa també de
conèixer i caracteritzar
la diferent resposta a
l’alimentació segons el
genotip (nutrigenètica)
i segons la història
alimentària individual
(epigenètica)

Nutrigenètica
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Què investiguem?
Els efectes beneficiosos dels polifenols de les fruites i verdures en
la incidència de malalties importants com l’obesitat, la diabetis i les
malalties cardiovasculars.
Les activitats metabòliques dels diferents pèptids bioactius
obtinguts a partir de subproductes de la indústria agroalimentària.
La influència i interacció dels ritmes biològics i dels fotoperíodes
sobre els efectes beneficiosos de diferents components bioactius
dels aliments.
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Què són els polifenols?
Són uns compostos naturals presents a
totes les plantes i en una gran quantitat
d’aliments com ara fruites i verdures, sucs,
cafè, te o xocolata.

El seu consum s’ha relacionat amb
una menor incidència d’algunes
malalties de gran importància com
l’obesitat, la diabetis i alguns tipus
de càncer.

Comprenen una àmplia varietat de
molècules, des de compostos altament
polimeritzats fins a molècules simples amb
un sol anell fenòlic.

El contingut específic de polifenols
d’una mateixa varietat de fruita o
verdura es troba influenciada per
factors agronòmics i ambientals.

Flavonoides

No-flavonoides

Polifenols
Cianidina
Fonts: Raïm negre,
cireres,
nabius,
gerds,
mores, …

Àcids Fenòlics
Estilbens
Àcid Clorogènic
Fonts: Albergínies, préssecs,
prunes, …

Flavonols
Resveratrol
Fonts: Raïm negre,
gerds,
mores,…

Quercetina
Fonts: Ceba vermella,
nabius, coriandre, col
arrissada,
porros,
anet, …

Antocianines

Flavanols
Flavones

Lignans

Pinoresinol
Fonts: Oli d’oliva,
llavors de sèsam,
verdures de la família
Brassicàcia
com la col
i el bròquil.

Luteolina
Fonts: Julivert, api,
pebre verd, farigola,
romaní,,...

Estructura dels flavonoides

Isoflavones
Daidzeïna
Fonts: Lleguminoses en general,
i molt especialment la soja i els
seus seus derivats.

Teoria de la Xenohormesi

Flavanones
Naringenina
Fonts: Fruites cítriques en
general, especialment el
pomelo. …

(David A. Sinclair, 2008)

Els polifenols sintetitzats en situacions d’estrès podrien
advertir als animals que els consumeixen sobre la
deterioració de les condicions ambientals on es troben,
permetent la seva adaptació anticipada a les
adversitats mentre les condicions encara són
favorables.

Desxifrant els senyals de la natura...
El contingut en polifenols podria
proporcionar una marca distintiva de les
condicions i l’entorn on han crescut els
vegetals.

Catequina
Fonts: cacau, te verd,
pomes, préssecs, ordi, …

Com estudiem els efectes beneficiosos dels
polifenols de les fruites i verdures?
1. Preparació de les fruites i verdures
Quines fruites i verdures?

Com les conservem?

Com les caracteritzem?

En les nostres investigacions utilitzem les
fruites i verdures més representatives del
nostre territori, i estudiem els seus
efectes segons la seva procedència i les
condicions de cultiu utilitzades.

El procés de liofilització és un mètode
de conservació dels aliments que ens
permet guardar les fruites i verdures
sense que perdin la seva qualitat, fer-les
més lleugeres i poc voluminoses, i
facilitar la seva preparació i consum.

Realitzem una identificació i quantificació
acurada dels polifenols individuals que
trobem a cadascuna de les fuites i
verdures mitjançant diferents tipus de
tècniques cromatogràfiques acoblades
a espectroscòpia de masses.

2. Realització de l’estudi experimental
Metabòlits
de polifenols
Línies cel·lulars
humanes
Cultius
primaris

Estudis in vivo

Estudis in vitro

3. Quantificació d’efectes
Transcriptòmica

Determinació dels
efectes “globals”

Metagenòmica

Lipidòmica

Metabolòmica

Integració de
les dades
Epigenòmica

Proteòmica

Cerca de nous
“biomarcadors”

