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1. Resum 
Les procianidines són un tipus de compostos fenòlics que es troben en aliments com la 

xocolata, i en begudes com el vi negre. Actualment es coneix que les procianidines 

exerceixen efectes beneficiosos sobre la salut, especialment sobre el sistema 

cardiovascular. Estudis realitzats pel grup de recerca “Nutrigenòmica” d’aquesta 

universitat, mostren indicis que les procianidines afecten la funció secretora d’insulina 

del pàncrees. En aquest estudi s’han avaluat els efectes que du a terme l’extracte de 

procianidines de pinyol de raïm (GSPE) sobre la síntesi i la secreció d’insulina en el 

pàncrees, mitjançant experiments realitzats in vitro, amb la línia cel·lular pancreàtica 

MIN-6, i in vivo, en models de rata sans i amb síndrome metabòlica. In vitro, s’observa 

que GSPE realitza una acció inhibidora de la secreció d’insulina en les cèl·lules MIN-6 

en condicions basals de glucosa, essent a una concentració de 1 mg/l de GSPE on 

s’observa un efecte més clar. Els responsables d’aquesta inhibició són els àcids 

fenòlics i els monòmers presents en l’extracte. En condicions d’estimulació aquest 

extracte produeix una certa activació de la secreció d’insulina, en la mateixa línia 

cel·lular, a l’exposar les cèl·lules a una dosi de 10 mg/l. In vivo, l’assaig de l’expressió 

gènica de la insulina mostra que GSPE redueix la transcripció d’aquest gen, i que 

aquest efecte depèn tant de la dosi com del període d’administració de l’extracte. 

Estudis preliminars per determinar el mecanisme d’acció de GSPE, indiquen que 

aquestes molècules modulen l’expressió del gen de Pdx-1, el qual és un factor de 

transcripció que estimula l’expressió del gen de la insulina. Amb els resultats obtinguts 

es pot concloure que GSPE actua frenant tant la síntesi com la secreció d’insulina, tot i 

que s’ha d’aprofundir més en la descripció de l’efecte observat, i els mecanismes 

moleculars pels quals te lloc. 
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2. Introducció 
2.1 Cèl·lules beta pancreàtiques 
El pàncrees és un òrgan clau en el metabolisme dels carbohidrats, proteïnes i lípids. 

Aquest òrgan està format per cèl·lules acinars (pàncrees exocrí) que envolten illots de 

cèl·lules productores d’hormones (pàncrees endocrí) altament vascularitzats i 

innervats. Aquestes agrupacions de cèl·lules endocrines reben el nom d’illots 

pancreàtics o illots de Langerhans, dels quals n’hi ha aproximadament un milió en un 

pàncrees humà (cada illot conté aproximadament un bilió de cèl·lules), representant 

d’un 1 a un 2% del conjunt cel·lular pancreàtic.  

Els illots pancreàtics estan formats per quatre tipus cel·lulars: cèl·lules alfa (α) 

productores de glucagó, cèl·lules beta (β) que sintetitzen i secreten insulina, cèl·lules 

delta (δ) productores de somatostatina i finalment les cèl·lules PP que secreten el 

polipèptid pancreàtic. Les cèl·lules beta són el tipus cel·lular més abundant i 

representen entre un 70-80% de l’illot. Aquestes cèl·lules es troben majoritàriament en 

el centre de l’illot envoltades pels altres tipus cel·lulars [1]. 

 
      Figura 1. Micrografia d’un illot pancreàtic [2]. 

 
Les cèl·lules beta són un tipus cel·lular altament diferenciat i especialitzat amb els 

processos de síntesi i secreció d’insulina. Aquests processos estan regulats per la 

glucosa i altres nutrients, per hormones peptídiques, neurotransmissors i un elevat 

nombre de fàrmacs antidiabètics. La insulina és una hormona que juntament amb el 

glucagó permet mantenir l’homeòstasi de la glucosa. Els processos de síntesi i 

secreció d’insulina estan estimulats per un augment dels nivells de glucosa, 

especialment després de la ingesta d’aliments [1].   

L’alliberament d’insulina provoca una disminució de la glucosa sanguínia al permetre 

l’entrada de glucosa als teixits perifèrics, principalment en el múscul i teixit adipós. En 

paral·lel, la insulina augmenta l’energia emmagatzemada induint la síntesis de glicogen 

en el fetge i múscul, i la síntesi d’àcids grassos en el fetge i teixit adipós. 
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Les cèl·lules β també sintetitzen el pèptid C, un subproducte de la síntesi d’insulina, el 

qual es troba en la sang en quantitats equimolars. Aquest pèptid ajuda a prevenir la 

neuropatia i altres símptomes de la diabetis relacionats amb el deteriorament vascular. 

La mesura dels nivells de pèptid C és de gran utilitat per determinar la quantitat, en 

massa, de cèl·lules beta presents als illots [3-5]. 

L’amilina, anomenada també IAPP (Islet Aloid Polpeptide), és una hormona que també 

és secretada per les cèl·lules beta al mateix moment que la insulina, i juntament amb 

aquesta participa en el control de la glucèmia. 

2.2 Insulina 
2.2.1 Biosíntesi de la insulina 

La insulina és una proteïna de 6 KDa formada per dues cadenes polipeptídiques, 

connectades per ponts disulfur, anomenades A i B. El gen de la insulina humana es 

troba en la regió p15.5 del cromosoma 11. Els rosegadors tenen dos gens que 

codifiquen per les insulines 1 i 2. El promotor d’aquests gens consta d’una sèrie de 

seqüències com els elements A, E, C i G on s’uniran els factors de transcripció (com 

Pdx-1 i Beta2) [6].  

 

Aquesta proteïna es sintetitza com a precursor (pre-proinsulina) en el reticle 

endoplasmàtic rugós i conté un pèptid senyal comú a totes les pre-hormones. En el pol 

cis de l’aparell de Golgi pateix la primera modificació al perdre el pèptid senyal, i es 

converteix en proinsulina. Aquesta molècula més estable de 9 KDa passa cap al pol 

trans de l’aparell de Golgi on es formen els grànuls de secreció. Serà dins d’aquests 

grànuls on es produirà la maduració de la proinsulina. Durant aquest procés la 

proinsulina és tallada per dues convertases (Endopeptidasa 1 i 2) donant lloc al pèptid 

C (3 KDa) i a la insulina (6 KDa) [7]. La insulina a mesura que es va generant precipita 

formant cristalls amb àtoms de zinc presents en el grànul, ocupant-ne el centre; el 

pèptid-C, més soluble, es manté a la perifèria del grànul. El grànul de secreció format 

migrarà cap a la membrana plasmàtica seguint el camí marcat per microtúbuls 

impulsats per microfilaments, els quals contenen proteïnes contràctils activades per 

l’entrada de calci a l’interior de la cèl·lula.  

A continuació, el grànul es fusiona amb la membrana plasmàtica mitjançant proteïnes 

d’adhesió a NSF soluble (SNAREs) [8,9]. Finalment els productes de secreció són 

alliberats a l’espai extracel·lular per poder dur a terme la seva acció biològica. 

  



2. Introducció 

 5

2.2.2 Secreció d’insulina: mecanisme i regulació 

La secreció d’insulina pot estar influenciada per alteracions en la síntesi a nivell de 

transcripció, traducció i modificacions post-traduccionals en l’aparell de Golgi, així i 

com per factors que modulen l’alliberament de la insulina dels grànuls secretors. 

 

 
   Figura 2. Mecanisme de secreció d’insulina estimulat per la glucosa [10]. 

 
Mecanisme de secreció d’insulina 

L’augment dels nivells de glucosa plasmàtica indueix una primera fase de la secreció 

d’insulina induïda per glucosa (GSIS), mitjançant l’alliberament de l’hormona des dels 

grànuls secretors de les cèl·lules beta, tal i com s’observa en la figura 2. La glucosa 

entra a la cèl·lula pancreàtica a través del transportador GLUT-2. Donada la baixa 

especificitat del transportador i la seva elevada capacitat, les concentracions de 

glucosa intra i extracel·lulars poden arribar a igualar-se. Un cop a l’interior de la 

cèl·lula, la glucosa és fosforilada per l’enzim glucoquinasa i s’obté glucosa 6-fosfat. A 

partir d’aquest moment s’inicia la glucòlisi oxidativa generant ATP.  

Quan la relació ATP/ADP augmenta en la cèl·lula β a causa de la metabolització de la 

glucosa, es tanquen els canals de potassi dependents d’ATP (formats per les 

subunitats SUR1 i Kir 6.2); i es produeix la despolarització de la membrana plasmàtica. 

Aquesta despolarització provoca l’obertura dels canals de calci dependents de voltatge 

i l’entrada de calci extracel·lular, la qual provoca la mobilització dels grànuls d’insulina 

cap a la membrana plasmàtica i la secreció d’insulina [10]. 
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Senyals reguladores 

- Nutrients 

La glucosa estimula la secreció d’insulina a través del seu metabolisme oxidatiu, com 

s’ha comentat anteriorment. Mitjançant aquesta via també regulen la secreció 

d’insulina altres carbohidrats.  

Però a més a més, la glucosa indueix un augment dels nivells de citrat que permeten 

augmentar les quantitats de malonil-CoA (veure figura 3). Aquest compost a través de 

la inhibició de la CPT1 (Carnitil Palmitoyl Transferase-1), permet un augment dels 

nivells d’acils-CoA de cadena llarga que a la vegada significa un augment de 

diacilglicerol (DAG). L’increment de DAG activa la proteïna quinasa C (PKC), la qual 

estimula l’alliberament d’insulina a l’afavorir la sortida de calci dels reservoris 

intracel·lulars, i augmenta així els nivells de calci citosòlics [11]. 
 

Els aminoàcids poden modular la secreció d’insulina de tres maneres: a) generació 

d’intermediaris metabòlics, incloent l’ATP, que provoquen una despolarització de la 

membrana (leucina), b) despolarització directa de la membrana plasmàtica mitjançant 

l’acumulació de càrrega positiva (arginina) i, c) cotransport amb Na+ que resulta amb 

una despolarització de la membrana i l’obertura dels canals de calci dependents de 

voltatge [1].  
 

Els àcids grassos i els cossos cetònics al metabolitzar-se augmenten la concentració 

d’ATP, inhibeixen els canals de potassi sensibles a ATP i afavoreixen l’entrada de calci 

al citosol a l’obrir-se els seus canals electrosensibles, la qual desencadena l’exocitosi 

dels grànuls d’insulina [11,12].  

 

- Hormones 

Les hormones incretines, GLP-1 i GIP, són potents moduladors de la secreció 

d’insulina induïda per glucosa. Aquestes hormones s’uneixen a receptors específics de 

la membrana de les cèl·lules β-pancreàtiques, provocant un augment dels nivells de 

cAMP, que a la vegada activen la proteïna quinasa A (PKA). La PKA provoca el 

tancament dels canals de potassi dependents d’ATP [1,11].  

Els neurotransmissors (adrenalina, noradrenalina i somatostatina) que actuen com a 

inhibidors, exerceixen el seu efecte modulant el metabolisme de l’inositol en la 

membrana, generant DAG, el qual regula l’activació de la PKC. 

L’alliberament d’acetilcolina, per part del sistema nerviós parasimpàtic, activa el 

receptor muscarínic M2, estimulant l’alliberament d’insulina a través de DAG i PKC.  
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El sistema nerviós simpàtic du a terme una acció dual en la secreció d’insulina, els 

agonistes del receptor α2-adrenèrgic inhibeixen la secreció d’insulina i en canvi, els 

agonistes del receptor β-adrenèrgic estimulen aquesta secreció. Les dues vies actuen 

a través de l’adenilat ciclasa, resultant una disminució o un augment dels nivells de 

cAMP, respectivament [11]. 
 

 
     Figura 3. Mecanismes de regulació de la secreció d’insulina [11]. 

 
Regulació transcripcional del gen de la insulina  

En la regió 5’ del gen de la insulina de les rates es troba el promotor d’aquest, el qual 

consta d’una sèrie de seqüències on es poden trobar els elements A, E, C i G; on 

s’uniran els factors de transcripció.  

La unió de factors de transcripció a aquesta seqüència pot modular la transcripció de 

manera positiva, activant la transcripció, o bé duent a terme una regulació negativa, és 

a dir, inhibint la transcripció del gen. 
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En la figura 4 es mostra la regió promotora del gen de la insulina II de rata, on hi ha 

indicats els diferents elements reguladors i factors de transcripció que es poden unir a 

aquestes seqüències [13]. 

 
   Figura 4. Regions reguladores de la transcripció del gen de la insulina [13]. 

 

Un dels factors de transcripció que interactua amb el promotor del gen de la insulina és 

Pdx-1 (Pancreatic Duodenum Homeobox), tal i com s’observa en la figura 4. Aquesta 

proteïna és considerada com el factor de transcripció clau involucrat en el 

desenvolupament del pàncrees, la diferenciació de les cèl·lules β i el manteniment 

d’aquestes cèl·lules madures. En les cèl·lules β adultes, Pdx-1 regula la transcripció 

dels gens de la insulina, GLUT2, glucoquinasa i Nkx 6.1. Pdx-1 regula directament 

l’expressió del gen de la insulina a través de la formació d’un complex amb 

coactivadors transcripcionals a la zona del promotor del gen, el qual permet augmentar 

la transcripció del gen. Aquest és el factor de transcripció que realitza un efecte 

estimulador de la transcripció del gen de la insulina més potent [14].  

 

Les interaccions físiques directes entre els estimuladors de la transcripció del gen de la 

insulina són inhibides per SHP (Orphan Nuclear Receptor Small Heterodimer Partner). 

Aquest és un receptor nuclear orfe atípic, ja que no posseeix un domini convencional 

d’unió al DNA. Aquest receptor nuclear reprimeix l’activitat transcripcional d’altres 

receptors nuclears, i s’expressa en diferents teixits, essent el fetge, el cor i el pàncrees 

on es troben els nivells més elevats [15]. En diferents estudis s’ha observat que SHP 

està involucrat en vies de senyalització que controlen la secreció d’insulina dels illots, 

la sensibilitat dels teixits perifèrics a aquesta proteïna, i que pot funcionar com a un 

modulador negatiu de la diabetis tipus II. SHP disminueix l’expressió del gen de la 

insulina inhibint les interaccions físiques directes entre els potenciadors de la insulina 
[16]. En un estudi anterior s’ha observat que el gen de SHP és diana de GSPE, 

produint-se un augment de l’expressió del receptor nuclear en el fetge quan es realitza 

un tractament amb procianidines [17]. 
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Un altre receptor nuclear que és diana d’aquest extracte és PPARγ. Aquest receptor 

nuclear forma part d’una subfamília de receptors nuclears que juguen un paper clau en 

l’homeòstasi dels lípids i la glucosa. PPARγ s’expressa principalment en el teixit adipós 

on regula la diferenciació dels adipòcits. En les cèl·lules β del teixit pancreàtic es 

troben quantitats moderades d’aquest receptor nuclear. Aquest regula l’expressió de 

gens que codifiquen per proteïnes que participen en el procés de síntesi i secreció 

d’insulina, com són el gen de la proinsulina, de la glucoquinasa i del transportador 

GLUT2. Per altra banda aquest receptor nuclear també actua com a regulador del 

procés de diferenciació cel·lular, agonistes de PPARγ protegeixen les cèl·lules β de 

l’apoptosis [18,19]. Prèviament ha estat descrita la seva interacció amb les procianidines 

en adipòcits 3T3-L1 [20]. 

 

La insulina també actua com a modulador de l’expressió d’altres gens, per exemple del 

gen de la glucoquinasa. La glucoquinasa és un enzim que catalitza la conversió de 

glucosa a glucosa 6-fosfat, actua com a sensor de la secreció d’insulina per les 

cèl·lules beta i és el punt de regulació clau d’aquest procés [21]. La glucoquinasa 

s’expressa principalment en el fetge, en les cèl·lules β pancreàtiques i en les cèl·lules 

neuroendocrines del cervell i l’intestí. Dos promotors alterns regulen l’expressió 

específica en el fetge i en les cèl·lules beta [22]. La insulina produeix efectes duals 

sobre la glucoquinasa en les cèl·lules β-pancreàtiques, ja que pot modificar l’expressió 

del gen, i a més a més modula la seva activitat a nivell postraduccional [23].  

 

2.3 Flavanoides 

Actualment està acceptat que els aliments poden realitzar efectes sobre la salut més 

enllà del seu valor nutricional. En diferents estudis s’ha observat que els flavonoides, 

un conjunt de compostos fenòlics, actuen com a antioxidants [24,25], antiinflamatoris [26], 

anticancerosos [27], i protectors contra les malalties cardiovasculars [28] i el síndrome 

metabòlic. La major part dels estudis respecte els efectes beneficiosos dels 

flavonoides han mostrat l’activitat perifèrica d’aquestes molècules [29], però no estan 

clars els efectes que realitzen sobre un òrgan metabòlic clau com és el pàncrees 

(funció endocrina). 

 

 2.3.1 Flavanols 

Els flavanols són una classe de compostos fenòlics d’origen vegetal que podem trobar 

en fruites, com la poma, en la xocolata i en begudes com el vi i el te.  
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La seva estructura bàsica consisteix en tres anells fenòlics: un anell benzè (A) que es 

troba condensat amb un altre anell (C), el qual a la posició 2 té unit un altre anell 

benzè (B) com a substituent [30]. Aquesta estructura bàsica es pot modificar i tenir 

diferents tipus de substituents (incloent glicosilació, hidrogenació, hidroxilació, 

malonilació, metilació i sulfatació) seguint diferents patrons, els quals els hi confereixen 

diferents propietats físiques. Per altra banda, el grau de polimerització afegeix més 

variabilitat a aquest tipus de flavonoides.  

Hi ha molts autors que creuen que la forma en que es troben els flavanols en les 

plantes no és la forma bioactiva. Algunes hipòtesis apunten a que les formes 

glicosilades s’han de modificar (desglicosilació), per l’acció d’enzims intestinals o per 

l’acció de la microflora en l’intestí, abans de ser absorbides. A continuació, els 

compostos absorbits, poden ser metabolitzats en l’enteròcit i en el fetge [31-34].  

 
 Les procianidines 

Un tipus de flavanols són les procianidines, també anomenades proantocianidines, les 

quals són compostos polimèrics altament hidroxilats generats a partir d’unitats 

monomèriques de catequina. La seva estructura es mostra en la figura següent. 

 

 
   Figura 5. Estructura bàsica de les procianidines. 

 
2.3.2 Efectes dels flavanols sobre la secreció d’insulina 

Fins al moment no s’han descrit efectes directes dels flavanols sobre la secreció 

d’insulina tot i així, si que s’han observat efectes indirectes d’aquests sobre pàncrees.  

Molts estudis sobre la diabetis utilitzen models animals que tenen la funció pancreàtica 

danyada a causa del tractament amb fàrmacs, i hi ha estudis que avaluen l’acció dels 

flavanols utilitzant aquests models animals. En aquests animals la secreció d’insulina 

està danyada a causa de l’augment de la mort de les cèl·lules β pancreàtiques.  

 

El monòmer EGCG (Epigallocatequina gallate) en les cèl·lules dels illots d’animals 

diabètics, s’ha observat que suprimeix l’expressió de iNOS, enzim implicat en el dany 

induït per la citosina en aquest tipus cel·lular.  
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Aquests efectes antioxidants van acompanyats d’una reducció de la hiperglucèmia 

induïda per estreptozotocina (STZ) [35]. L’epicatequina del te verd administrada en rates 

amb una concentració de 30 mg/kg, dos vegades al dia i durant 6 dies, protegeix de la 

hiperglucèmia produïda per STZ, manté la morfologia del pàncrees i augmenta 

l’alliberament d’insulina del pàncrees de les rates tractades amb STZ, juntament amb 

una disminució de la producció de nitrit [36]. 

A més a més de monòmers purs, també s’han estudiat extractes de plantes que 

contenen una mescla de flavonoides. L’extracte de procianidines de pinyol de raïm 

(GSPE) és eficaç en la prevenció de la hiperglucèmia i la hipoinsulinèmia en rates 

diabètiques (diabetis induïda per Alloxan) [37].  

Les catequines del te podrien fer també un efecte protector contra el dany oxidatiu 

induït, com ha estat suggerit en experiments amb hàmsters on les catequines 

disminueixen la quantitat de marcadors oxidatius. (peròxids i 8-hidroxideoxiguanisina) 
[38]. 

En la bibliografia, tot i no haver-hi descrits efectes directes dels flavanols sobre la 

secreció d’insulina, si que hi ha estudis sobre els efectes d’altres flavonoides en la 

secreció d’insulina per part de les cèl·lules β-pancreàtiques. 

Per exemple, s’han realitzat estudis in vitro que demostren que alguns compostos 

modifiquen la capacitat secretora d’insulina de la cèl·lula. La genisteïna és el 

flavonoide més estudiat, i s’ha observat que aquest compost augmenta la secreció 

d’insulina estimulada per glucosa (GSIS) en la línia cel·lular MIN-6 [39], així com en illots 

de ratolí [40] i de rata [41] cultivats en concentracions fins a 100 µmol/L. Concentracions 

més altes de genisteïna, per altra banda, inhibeixen la secreció d’insulina en illots de 

rata [42].  

Els estudis comentats anteriorment suggereixen efectes directes dels flavonoides 

sobre la secreció d’insulina tot i així, els mecanismes d’acció estan principalment 

relacionats amb les seves propietats antioxidants, encara que poden estar 

involucrades altres vies.  
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3. Antecedents 
En el grup de recerca de Nutrigenòmica s’han realitzat diversos experiments amb 

animals per tal d’avaluar els efectes de les procianidines en l’organisme en condicions 

in vivo. Un d’aquests estudis és l’experiment on es du a terme un tractament pal·liatiu, 

amb una dosi de 10 mg/dia o de 20 mg/dia d’extracte de procianidines de pinyol de 

raïm (GSPE) a curt termini (10 dies), sobre uns animals que han estat prèviament 

exposats a una dieta de cafeteria durant 13 setmanes. Una de les proves realitzades, 

per avaluar la tolerància a la glucosa d’aquests animals, va ser el test de tolerància 

intraperitoneal a la glucosa. Els resultats d’aquesta prova són els que, bàsicament, han 

obert la hipòtesi d’aquest treball. Tal i com mostra la figura 6, els animals que se’ls hi 

administrava l’extracte de procianidines presentaven una glucosa en dejuni 

augmentada envers el mateix grup que no havia rebut GSPE (vehicle).   
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Figura 6. Resultats del test de tolerància intraperitoneal a la glucosa en els animals del 
tractament pal·liatiu a curt termini. 
Al quantificar la insulina en dejuni s’observa, com era d’esperar, que la dieta de 

cafeteria indueix un augment de la secreció d’insulina, a causa de l’aparició d’una 

resistència perifèrica a la insulina. Aquest increment en la síntesi d’insulina és la 

resposta fisiològica per compensar la resistència perifèrica i poder mantenir la 

normoglucèmia [43]. Aquest augment de la secreció d’insulina en dejuni també 

s’observa, tot i haver-hi molta variabilitat en els resultats, en el grup al qual se li va 

administrar la dosi més elevada de l’extracte. Tot i així, aquest augment no és suficient 

per mantenir els nivells de glucosa. Aquesta diferent acció sobre la glucèmia, fa 

plantejar la següent pregunta: per què el pàncrees no sintetitza o secreta més 

insulina?, està l’extracte interferint en aquest punt?. 

 

Per altra banda, es va dur a terme el mateix experiment però enlloc d’administrar 

l’extracte durant 10 dies es va fer durant 30. En aquest estudi, tractament pal·liatiu a 

llarg termini, també es va realitzar el test de tolerància intraperitoneal a la glucosa.  
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En la figura 7 s’observa que els nivells de glucosa en dejuni no es veuen alterats en 

cap dels grups.  
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Figura 7. Resultats del test de tolerància intraperitoneal a la glucosa en els animals del 
tractament pal·liatiu a llarg termini. 
 
En canvi, els nivells d’insulina en dejuni es troben un altre cop alterats per la dieta de 

cafeteria, tot i que hi ha molta variabilitat de resultats. Quan es va quantificar la insulina 

plasmàtica en el punt final, el dia del sacrifici, ara amb animals no dejunats, es va 

observar que hi havia una estimulació de la secreció d’insulina per part de la dieta, i 

que aquesta es trobava frenada amb l’administració de l’extracte de procianidines 

(Figura 8). 
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Figura 8. Nivells d’insulina plasmàtics en el punt final dels animals pertanyents al tractament 
pal·liatiu a llarg termini. 
 

Totes aquestes dades ens porten a hipotetitzar que el GSPE limita, en algun punt, la 

producció i/o secreció d’insulina d’aquests animals, i que el seu efecte fisiològic es 

troba molt condicionat per la dosi rebuda, i potser també de l’estat de l’organisme. 
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4. Objectius 
Avaluar si les procianidines de pinyol de raïm actuen modulant la síntesi i/o secreció 

d’insulina de cèl·lules β-pancreàtiques: 

- Determinar l’efecte del GSPE sobre la secreció d’insulina en les cèl·lules MIN-6. 

- Identificar les fraccions responsables dels efectes del GSPE en la línia cel·lular 

MIN-6. 

- Avaluar l’acció del GSPE sobre la funcionalitat pancreàtica de models de rata sans 

o amb síndrome metabòlica. 
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5. Materials i mètodes 
5.1 Cultiu cel·lular i disseny de l’experiment 

5.1.1 Cultiu cel·lular 

Per dur a terme l’experiment in vitro s’ha utilitzat la línia cel·lular MIN-6. Aquestes 

cèl·lules procedeixen d’insulinoma de ratolins transgènics, i secreten una quantitat 

d’insulina en resposta a una inducció per glucosa comparable a la quantitat secretada 

per cèl·lules β pancreàtiques de ratolí normals, en les mateixes condicions, amb la 

precaució de treballar per sota del subcultiu (passi) número 40 [44].  

Les cèl·lules MIN-6 han estat cultivades amb medi DMEM suplementat (veure taula 1) 

seguint la metodologia descrita prèviament [44]. 

 
Taula 1. Medi DMEM complementat utilitzat pel cultiu de les MIN6 

Component Quantitat 

DMEM 85 ml 

FBS 15 ml 

L-glutamina 1,2 ml 

Penicilina – 

Estreptomicina 
1,2 ml 

β-mercaptoetanol 0,5 μl 

 

5.1.2 Tractament de secreció d’insulina exposant les cèl·lules a diferents 

concentracions de GSPE 

El tractament de secreció d’insulina s’ha dut a terme un cop el creixement cel·lular 

adquireix un 80% de confluència. En primer lloc es realitza una incubació prèvia amb 

una solució de KRBH (129.4 mM NaCl, 5.2 mM KCl, 2.7 mM CaCl2, 1.3 mM KH2PO4, 

1.3 mM MgSO4, 24.8 mM NaHCO3 i 10 mM HEPES; ajustar pH 7.4) amb una 

concentració de glucosa 3 mM, durant 90 minuts a 37ºC. Després d’aquest període 

d’incubació es recullen els medis dels pous i es guarden a -20ºC.  

A continuació, s’incuben les cèl·lules amb una solució de KRBH que conté diferents 

concentracions de glucosa, 3 mM en el cas de realitzar un control o 20 mM si es 

realitza l’estimulació de les cèl·lules. En el medi s’han afegit diferents concentracions 

de GSPE (Derives resiniques et terpeniques, OC-DRT-0504825) o bé de la fracció de 

procianidines corresponent, durant aquest període final. 

El període d’incubació en aquest cas és de 30 minuts i es realitza a la mateixa 

temperatura, 37ºC. Després d’aquest temps es procedeix a recollir i emmagatzemar 

els medis en eppendorfs, i es guarden a -20ºC. 
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5.1.3 Obtenció de la insulina de l’interior cel·lular 

Un cop recollits els medis es realitzen dos rentats de les cèl·lules amb 300 μl de PBS 

fred per pou. Tot seguit s’afegeixen 400 μl de solució de lisis (50 mM HEPES, 0.1% 

Tritó, 1:100 còctel proteases-p8340 SIGMA) en cada pou i es rasquen les cèl·lules 

amb una punta de micropipeta. La solució es recull en un tub de 15 ml i es posa en 

gel. A continuació, es sonica el medi (3 polsos a una amplitud del 25 %) amb l’aparell 

Vibra cells de Sonics, i es transfereix la solució en un eppendorf. 

Es centrifuga la mostra 5 minuts a 10000g (Tª = 4ºC) i es recullen 300 μl de 

sobrenedant per fer la determinació d’insulina de les cèl·lules (guardar les solucions a -

20ºC). 

5.2 Quantificació d’insulina mitjançant la tècnica ELISA 
Per tal de determinar la quantitat d’insulina present en el medi s’utilitza el kit Mercodia 

Mouse Insulin ELISA, Enzim immunoassay de Mercodia. Aquest utilitza la tècnica 

d’enzim immunoassaig en fase sòlida tipus sandwich.  

La determinació es realitza seguint el protocol indicat per la casa comercial. Abans de 

fer la quantificació d’insulina de totes les mostres és aconsellable realitzar una prova 

per tal de conèixer la dilució més adequada, ja que s’observen variacions importants 

en la secreció d’insulina segons la confluència en la qual es troben les cèl·lules al 

realitzar l’experiment. La dilució més utilitzada ha estat 1:75 en la quantificació 

d’insulina secretada i en el cas del contingut d’insulina de les cèl·lules 1:500. 

 

5.3 Experiments realitzats amb animals 
Tots els experiments realitzats amb animals, en el grup de recerca, han estat aprovats 

pel Comitè d’Experimentació Animal de la URV . 

 

5.3.1 Tractament preventiu crònic  

Experiment realitzat amb 20 rates Zucker mascle amb un pes comprès entre 300 i 320 

g. Es van repartir els animals en 2 grups de 10. Els animals del primer grup van ser 

alimentats amb una dieta hiperlipídica (Research Diets, Ref. D1226613), i l’altre amb la 

mateixa dieta que contenia un 0.32% en pes de GSPE. La dosi d’aquest extracte 

consumida pels animals va ser de 6.5 mg/dia. Els animals van estar en gàbies 

metabòliques, durant un dia i mig cada setmana, i el tractament va durar 19 setmanes. 

Els animals es van sacrificar després d’un dejuni o/n i sota anestèsia amb 

pentobarbital sòdic. 
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5.3.2 Tractament pal·liatiu  

a) Curt termini 

Aquest experiment es va realitzar amb 24 rates Wistar femelles amb pesos compresos 

entre 160-175 g, i es van repartir aquests animals en quatre grups. El grup control va 

ser alimentat amb una dieta de manteniment (Panlab A03) durant tot el període. Els 

altres tres grups es van alimentar amb una dieta de cafeteria durant tretze setmanes. 

La dieta de cafeteria contenia cansalada, sugus, galeta amb paté, formatge, 

magdalenes, pastanaga, aigua i el mateix pinso de la dieta control.  

Un dels tres grups alimentats amb dieta de cafeteria, el grup vehicle, va continuar amb 

la mateixa dieta la resta del tractament, amb la corresponent dosi de llet condensada, 

durant els dies de tractament dels altres grups amb procianidines. La llet condensada 

va ser utilitzada com a vehicle per administrar el GSPE.  

Als altres dos grups, a més a més, se’ls hi administrava una dosi diària de GSPE 

dissolta amb llet condensada. El primer amb una dosi corresponent a 10 mg/dia i el 

segon amb una dosi de 20 mg/dia. El tractament de després de les tretze setmanes va 

durar 10 dies (experiment a curt termini). 

El dia del sacrifici, a les 9 hores se’ls hi va administrar la dosi de GSPE amb llet 

condensada i es va renovar el menjar. Dues hores després se’ls hi va retirar el menjar, 

i 3 hores més tard es van sacrificar els animals utilitzant xilacina (7.5 mg/Kg) i 

ketamina (60 mg/Kg) com anestèsia. 

b) Llarg termini 

Experiment idèntic a l’anterior però en lloc de 10 dies, el tractament pal·liatiu amb 

procianidines va durar 30 dies. 

 

5.3.3 Dosi-Resposta 

Aquest experiment es va realitzar amb 30 rates Wistar femelles amb un pes corporal 

de 150 a 175 g. Els animals van ser alimentats durant tot el tractament amb una dieta 

de manteniment. Es van fer grups de 6 animals, el primer grup, corresponent a les 

rates control, no se’ls hi va administrar GSPE. Els altres 5 grups van ser tractats amb 

GSPE, també dissolta amb llet condensada, a unes concentracions de 1,2,4,10 i 20 

mg/dia. El dia del sacrifici se’ls hi va administrar el GSPE i se’ls hi va retirar el menjar. 

Després de 5 hores es van sacrificar els animals utilitzant xilacina (7.5 mg/Kg) i 

ketamina (60 mg/Kg) com anestèsia. 
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5.4 Anàlisi de l’expressió gènica 
5.4.1 Extracció del RNA 

L’extracció del RNA es realitza mitjançant el mètode del Trizol amb el reactiu Trizol 

Reagent (Invitrogen life technologies, Cat. No. 15596-026). Els altres reactius 

necessaris per obtenir RNA són els dissolvents orgànics: cloroform (Sigma, Ref. 

055K0070), isopropanol (Panreac, Ref. 131090), etanol (Merck, Ref. K37125183). 

Finalment el RNA extret es dissol amb aigua Nuclease-free (Ambion, Ref AM9937). 

 

5.4.2 RT-PCR 
Un cop extret el RNA es procedeix a realitzar la reacció de retrotranscripció per obtenir 

el cDNA mitjançant el kit High Capacity cDNA Reverse Transcription Kits de Applied 

Biosystems.  

A continuació, es determinen els nivells de mRNA mitjançant una PCR-Real Time 

utilitzant el kit Taqman PCR Master Mix de Applied Biosystems i les sondes de la 

mateixa casa comercial (Actina–Rn00667869_m1, Insulina–Rn01774648_g1, 

Glucoquinasa–Rn00561265_m1, Pdx-1–Rn00755591_m1, SHP–Rn00589173 i 

PPARγ-Rn00440945).  

En totes les determinacions el gen de referència utilitzat és l’actina, i els volums de 

treball són 6.25 μl H2O, 12.5 μl Taqman PCR Master Mix, 1.25 μl de sonda, i 5 μl de 

cDNA a una concentració de 4 ng/μl. 

 
5.5 Anàlisi estadística dels resultats 
Els resultats obtinguts s’expressen com a valors mitjans ± SEM. S’ha utilitzat el test 

ANOVA o la prova t-Student per determinar possibles diferències estadístiques. Tots 

els tractaments estadístics es realitzen utilitzant el software SPSS. 
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6. Resultats i discussió 
6.1 Avaluació dels efectes de GSPE sobre la secreció d’insulina in vitro 

Inicialment s’ha realitzat un experiment per confirmar que les cèl·lules MIN-6, de les 

quals disposem, funcionen correctament al ser estimulades per glucosa. Les 

concentracions de glucosa provades han estat 0, 3, 10 i 20 mM. La secreció d’insulina 

de les cèl·lules MIN-6 respecte la concentració de glucosa del medi es mostra en la 

figura 9. 
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Figura 9. Secreció d’insulina depenent de la concentració de glucosa del medi (*P<0.05). 

 

La concentració de glucosa en el medi, necessària per observar una estimulació de la 

secreció d’insulina en les MIN-6, és de 20 mM.  

Les cèl·lules incubades a concentracions de glucosa inferiors a aquesta no mostren 

una estimulació significativa, tot i que s’observa un augment de la secreció d’insulina a 

l’augmentar la concentració de glucosa en el medi. Els resultats obtinguts són 

comparables als publicats [45]. 

 

Per tal d’avaluar els possibles efectes de l’extracte de procianidines sobre la secreció 

d’insulina in vitro, es tracten les cèl·lules MIN-6 amb diferents concentracions d’aquest 

extracte. Aquests efectes s’avaluen tant en condicions basals de glucosa (3 mM) com 

en condicions d’estimulació (20 mM). Les concentracions del GSPE a les quals 

s’exposen les cèl·lules van des de 1μg/l fins a 100 mg/l. Mitjançant un estudi de 

toxicitat realitzat anteriorment es va comprovar que aquest marge de concentracions 

no és tòxic per les cèl·lules. 
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Un cop recollits els medis dels pous es determina la concentració d’insulina mitjançant 

la tècnica ELISA. En la figura 10 es mostra la secreció d’insulina quan les cèl·lules han 

estat incubades en condicions basals de glucosa (3mM).  
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Figura 10. Nivells d’insulina secretada per les cèl·lules MIN-6 quan aquestes s’incuben amb 
una concentració de glucosa 3 mM al medi, i amb diferents concentracions de GSPE (*P<0.05). 
 

Els resultats obtinguts mostren que les cèl·lules MIN-6 tractades amb diferents 

concentracions de l’extracte (en condicions basals de glucosa), veuen inhibida 

significativament la seva secreció d’insulina. Quan les cèl·lules són exposades a 

concentracions baixes de GSPE, entre 1 i 500 μg/l, s’observa més variació en els 

resultats, aquesta variabilitat pot ser conseqüència de la diferent solubilitat dels 

components, ja que el grau de dilució és molt elevat (1 μg/l).  

És a una concentració de 1 mg/l on l’efecte inhibidor del GSPE és més potent, s’ha de 

tenir present que aquest nivell de concentració es considera fisiològic [46]. A 

concentracions més elevades de l’extracte es manté l’efecte inhibidor d’aquest sobre la 

secreció d’insulina en les cèl·lules MIN-6.  

 

Els nivells de secreció d’insulina en condicions d’estimulació de les cèl·lules MIN-6 

(concentració de glucosa del medi 20 mM) respecte la concentració de GSPE, es 

mostren a la figura següent.  
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Figura 11. Nivells d’insulina secretada per les cèl·lules MIN-6 quan aquestes s’incuben amb 
una concentració de glucosa 20 mM al medi, i amb diferents concentracions de GSPE (*P<0.05 
i **P<0.1). 
 

Quan les cèl·lules MIN-6 es tracten amb l’extracte de procianidines en condicions 

d’estimulació, s’observa un augment de la secreció d’insulina a partir d’una 

concentració de GSPE de 1 mg/l. L’estimulació més potent s’observa a l’exposar les 

cèl·lules a una concentració de 10 mg/l del GSPE. Tot i aquesta estimulació, els 

resultats no són tant clars com en el cas de la inhibició de la secreció d’insulina que 

s’observa en condicions basals. Per aquest motiu, es decideix continuar l’estudi en 

condicions basals, on els efectes són més clars. 

 
6.2 Identificació de les fraccions de GSPE responsables de l’efecte inhibitori de 
la secreció d’insulina in vitro 
Treballant amb un extracte derivat de la font natural es té la garantia de recollir les 

molècules en el seu estat més natural i de la forma que s’espera puguin ser ingerides.  

Però a l’hora d’explicar a nivell molecular què està passant, una barreja sempre dóna 

lloc a una incertesa, contra la qual, el nostre grup vol avançar.  

Per tal d’aprofundir més en el coneixement de quina/es molècules són les 

responsables dels efectes indicats, es du a terme un fraccionament de l’extracte per tal 

d’identificar les substàncies responsables de l’efecte inhibidor de la secreció d’insulina 

del GSPE, en les cèl·lules MIN-6, en condicions basals de glucosa.  

 

Les fraccions utilitzades per continuar l’estudi són les més representatives de cada 

component de l’extracte.  
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Aquestes fraccions contenen principalment àcids fenòlics (Fracció I), monòmers 

(Fracció II mDP = 1.01±0.02), dímers (Fracció VI mDP = 2.13±0.17), trímers (Fracció 

VIII mDP = 2.71±0.09) i oligòmers de procianidines de cadena més llarga (Fracció XI 

mDP = 2.98±0.19).  

 

La concentració d’aquestes fraccions a les quals s’han exposat les cèl·lules ha estat de 

1 mg/l, ja que aquesta és la dosi en què s’ha observat un efecte inhibidor més potent 

de la secreció d’insulina, i a més a més, és una concentració que es considera 

fisiològica. 

 

Després de realitzar el tractament amb les diferents fraccions es van recollir els medis 

de cultiu per fer la determinació d’insulina i a més a més, es va extraure la proteïna 

que contenien les cèl·lules, és a dir, la insulina sintetitzada però que encara no ha 

estat secretada per les cèl·lules MIN-6. La mesura d’aquests paràmetres permet 

estimar si hi ha efectes a nivell de síntesi, de secreció, o bé en tots dos processos. 
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Figura 12a. Nivells d’insulina secretada per les cèl·lules MIN-6, quan s’incuben amb una 
concentració de glucosa 3 mM al medi, i amb diferents fraccions del GSPE a una concentració 
de 1 mg/l (*P<0.05). 
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Figura 12b. Nivells d’insulina restant a les cèl·lules MIN-6 quan s’incuben amb una 
concentració de glucosa 3 mM al medi, i amb diferents fraccions del GSPE a una concentració 
de 1 mg/l (*P<0.05). 
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Figura 12c. Proporció de la insulina total de les cèl·lules que ha estat secretada quan s’incuben 
les cèl·lules MIN-6 amb una concentració de glucosa 3 mM al medi, i amb diferents fraccions 
del GSPE a una concentració de 1 mg/l (*P<0.05). 
 

Els resultats mostren que la fracció I, enriquida en àcids fenòlics, i la fracció II, formada 

majoritàriament per monòmers, provoquen una disminució dels nivells d’insulina 

secretada per les cèl·lules MIN-6, quan aquestes cèl·lules s’exposen a una 

concentració de 1mg/l de les fraccions.  

La fracció XI mostra una elevada variabilitat en la secreció d’insulina, fet que pot ser 

degut a la seva composició. Aquesta fracció conté les molècules més grans de 

l’extracte (oligòmers de procianidines), i a més a més, és la fracció on els components 

presenten més variabilitat a nivell de pes molecular.  

 

La determinació de la insulina que contenen les cèl·lules β-pancreàtiques, quan es 

tracten amb les diferents fraccions, no mostra diferències significatives.  
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En els nivells d’insulina totals (la insulina secretada i la sintetitzada però que encara no 

s’ha secretat) no s’observen diferències significatives, només és en la fracció XI on la 

síntesi d’insulina per part de les cèl·lules β-pancreàtiques es troba inhibida. Tot i així, 

s’ha de tenir en compte que aquesta fracció és la que presentava més variabilitat en 

els nivells d’insulina secretada. 

 

Les dades anteriors ens porten a dir que, en les condicions assajades, l’efecte 

inhibidor de les molècules de l’extracte té lloc a nivell de secreció d’insulina i no a nivell 

de síntesi de proteïna. I a més a més, que els compostos responsables d’aquest efecte 

són els que es troben en les fraccions I i II, és a dir, àcids fenòlics i monòmers 

majoritàriament. Aquests efectes descrits sobre la secreció d’insulina són a curt 

termini, ja que el període d’incubació de les cèl·lules MIN-6, tant amb l’extracte com 

amb les diferents fraccions, ha estat de mitja hora.  

 

L’estudi dels efectes del GSPE i de les diferents fraccions en la síntesi i secreció 

d’insulina per part de les MIN-6 s’hauria de continuar, avaluant els efectes de l’extracte 

a llarg termini, en condicions basals; i també s’hauria de corroborar l’efecte estimulador 

de la secreció d’insulina per part del GSPE en condicions d’estimulació, així i com 

identificar les fraccions responsables d’aquest efecte. 

 

6.3 Determinació dels efectes in vivo de diferents dosis de GSPE en l’expressió 
del gen de la insulina, sota diferents condicions metabòliques 
Tenint en compte que els experiments anteriors sobre l’efecte del GSPE en la secreció 

d’insulina han estat realitzats en condicions in vitro, i donada l’escassetat d’informació 

bibliogràfica al respecte, per tal d’aproximar-nos més a la realitat s’ha dut a terme 

l’anàlisi de l’expressió gènica de la insulina en mostres de teixit pancreàtic obtingudes 

d’experiments amb animals, realitzats anteriorment pel grup de recerca. 

 

En primer lloc s’ha analitzat l’expressió gènica de la insulina en mostres de teixit 

pancreàtic procedents d’animals de l’experiment de tractament pal·liatiu; és a dir, 

animals als que se’ls hi va induir un dany metabòlic mitjançant una dieta de cafeteria 

durant 13 setmanes i llavors, se’ls hi van administrar dues dosis de GSPE per avaluar 

el seu possible efecte protector. Els animals alimentats amb dieta de cafeteria mostren 

una hiperinsulinèmia tal i com mostren els nivells d’insulina plasmàtica en el punt final 

(Figura 13a). 
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Figura 13a. Nivells d’insulina plasmàtica en el punt final dels animals de l’experiment de 
tractament pal·liatiu a curt termini (*P<0.05). 
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Figura 13b. Nivells d’expressió relativa d’insulina en les mostres de teixit pancreàtic de 
l’experiment de tractament pal·liatiu a llarg termini (*P<0.05). 
 

L’expressió del gen de la insulina es troba induïda en els animals del grup vehicle, és a 

dir, alimentats amb una dieta hiperlipídica. Mitjançant un test de tolerància 

intraperitoneal a la glucosa es va determinar, prèviament, que aquest grup d’animals 

mantenia els nivells de glucosa en dejuni normals, mitjançant un augment de la 

secreció d’insulina en dejuni, contrarestant així una resistència perifèrica a la insulina, 

(nivells d’insulina plasmàtica augmentats respecte el control). Amb els resultats 

d’expressió obtinguts s’observa que la dieta hiperlipídica a més a més d’induir la 

secreció d’insulina també n’estimula la síntesi. 

 

L’administració d’una dosi de 10 mg/dia de GSPE frena l’estimulació provocada per la 

dieta de cafeteria sobre els nivells d’expressió d’insulina. Per tant l’alteració en 

l’expressió del gen de la insulina provocada pel consum d’una alta quantitat de lípids 

es veu contrarestada amb l’administració del GSPE, i una concentració de 10 mg/dia ja 

és suficient. La dosi de 20 mg/dia realitza el mateix efecte, inhibint l’estimulació de 

l’expressió gènica observada en el grup vehicle. 
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Després d’obtenir aquests resultats es van quantificar els nivells de mRNA d’insulina 

en teixit pancreàtic d’animals sotmesos al mateix tractament (dieta de cafeteria), però 

en aquest cas el període d’administració del GSPE va ser de 10 dies (Tractament 

pal·liatiu a curt termini). L’objectiu d’aquest estudi era avaluar quin havia de ser el 

període mínim del tractament per observar l’efecte descrit anteriorment. 
 

Insulina plasmàtica 

0

1

2
3

4

5

Control Vehicle 10 mg/dia
GSPE

20 mg/dia
GSPE

[In
su

lin
a]

 ( μ
g/

l)

 a,b
a,b

b

 a

 
Figura 14a. Nivells d’insulina plasmàtica en el punt final dels animals de l’experiment de 
tractament pal·liatiu a curt termini (*P<0.05). 
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Figura 14b. Nivells d’expressió relativa d’insulina en les mostres de teixit pancreàtic de 
l’experiment de tractament pal·liatiu a curt termini (*P<0.05). 
 
En aquest experiment s’observa que els nivells d’insulina plasmàtica en el punt final es 

veuen alterats a l’administrar una dosi de 10 mg/dia de GSPE, en els altres dos grups 

alimentats amb una dieta de cafeteria hi ha molta variabilitat en els valors (Figura 14a).  

 

Els nivells d’expressió gènica de la insulina (Figura 14b), indiquen que amb 20 dies 

menys de tractament no s’observa una estimulació de la transcripció per part de la 

dieta hiperlipídica. Tot i així, s’observa una tendència d’inhibició de l’expressió d’aquest 

gen quan s’administra una dosi de 10 mg/dia de procianidines. 
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Després d’observar la normalització dels nivells d’insulina (experiment tractament 

pal·liatiu a llarg termini), els quals s’havien alterat per la ingesta d’una dieta de 

cafeteria, per part del GSPE, s’han analitzat els nivells de mRNA d’insulina en animals 

pertanyents a dos experiments més. El següent experiment estudiat consisteix en 

l’administració de diferents concentracions de GSPE a animals alimentats amb una 

dieta de manteniment, és a dir, sense cap agent inductor de dany, i durant un període 

de 36 dies; un termini molt semblant al tractament pal·liatiu on s’observava un fre de 

l’expressió. En la figura 15 es mostren els nivells d’insulina plasmàtica en el punt final. 
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Figura 15. Nivells d’insulina plasmàtica en el punt final dels animals de l’experiment dosi-
resposta (*P<0.05). 
 

En aquests animals s’observa una tendència a l’estimulació de la secreció d’insulina 

per part del GSPE, quan la dosi administrada ha estat de 2 mg/dia i en canvi, hi ha una 

inhibició d’aquesta secreció amb una dosi de 10 mg/dia. Tenint en compte aquests 

resultats es va realitzar l’anàlisi de l’expressió gènica de la insulina del grup control, i 

dels dos grups que mostren diferències en els nivells d’insulina plasmàtica (dosis de 2 i 

10 mg/dia). 
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Figura 16. Nivells d’expressió relativa d’insulina en les mostres de teixit pancreàtic de 
l’experiment dosi-resposta (*P<0.05). 
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És important tenir present que en aquest experiment els animals no han estat tractats 

amb cap agent inductor de dany metabòlic, són animals sans; i que a més a més, el 

període d’administració de GSPE en aquests animals i de l’experiment del tractament 

pal·liatiu a llarg termini és similar. 

Els resultats mostren una disminució gairebé del 50% en l’expressió d’insulina a 

l’administrar una dosi de 10 mg/dia de GSPE als animals, però no hi ha diferències 

significatives a causa de l’alta variabilitat entre animals. Aquesta variabilitat es deu a 

que el nombre d’animals per grup és baix.  

No s’ha continuat l’estudi de l’expressió gènica de la insulina en els altres grups 

d’animals, ja que actualment s’està realitzant el mateix experiment amb un nombre 

més elevat d’animals per grup, fet que ens permetrà obtenir uns resultats més exactes. 

 

L’últim dels experiments realitzats amb animals del qual s’ha dut a terme l’anàlisi de 

l’expressió gènica de la insulina, consisteix en l’administració de forma simultània 

d’una dosi de GSPE i d’un agent inductor de dany metabòlic, com és una dieta 

hiperlipídica, però ara durant un període molt més llarg. Aquest tractament s’ha dut a 

terme en un període de temps de 19 setmanes. 

En les figures 17a i 17b es representen els nivells d’insulina plasmàtica i d’expressió 

d’insulina d’aquests animals, respectivament. 
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Figura 17a. Nivells d’insulina plasmàtica en el punt final dels animals de l’experiment del 
tractament preventiu (*P<0.05). 
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Figura 17b. Nivells d’expressió relativa d’insulina en les mostres de teixit pancreàtic de 
l’experiment dosi - resposta (*P<0.05). 
 

Aquests animals no mostren diferències significatives en els nivells d’insulina 

plasmàtics en el punt final, tot i haver-hi una inhibició de l’expressió del gen de la 

insulina, a l’administrar simultàniament a l’animal una dieta alta en greixos (agent 

inductor de dany metabòlic) que contenia GSPE, respecte el grup d’animals alimentats 

amb una dieta hiperlipídica però sense GSPE.  

 

Si s’analitzen conjuntament totes les dades obtingudes en els experiments amb 

animals, sempre s’observa un efecte, o una tendència, del GSPE a frenar l’expressió 

del gen de la insulina. Aquest efecte està vinculat més clarament a la dosi ingerida que 

no pas a l’existència d’un agent estimulador previ. Si es parteix de la dosi més baixa 

administrada (tractament pal·liatiu a curt termini), qualsevol de les dues dosis mostren 

un tendència, malgrat no sigui significativa. Cal augmentar el temps de tractament per 

a veure un efecte significatiu. En el cas del tractament pal·liatiu a llarg termini, els 

animals han arribat a ingerir, en total, 300 i 600 mg de procianidines. Un dosi molt 

semblant s’ha ingerit en el cas d’un dels grups d’animals de l’experiment de dosi-

resposta (10 mg/dia * 30 dies: 300 mg), malgrat que en aquest experiment només 

tenim dades que ens permeten evidenciar una tendència d’inhibició dels nivells 

d’expressió d’insulina. En canvi, una dosificació diària, lleugerament més baixa, 

malgrat molt més llarga, també produeix efectes limitants: s’observa una disminució 

fins al 50% dels nivells de mRNA d’insulina (tractament preventiu). 

Per tant, hi ha una quantitat de GSPE a partir de la qual aquest inhibeix l’expressió del 

gen de la insulina, quan s’administra durant un temps determinat. Amb les dades 

actuals, força preliminars, sembla que no sigui depenent de la presència d’un agent 

inductor de l’expressió prèvia a l’administració de GSPE.  
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No és possible comparar aquests efectes amb molècules semblants, donat que no hi 

ha publicacions que recullin aquest aspecte. 

  

Una altra observació que ens permeten fer aquestes dades, és que tot i observar-se 

un fre de la síntesi, aquest efecte no es troba reflectit a nivell plasmàtic. Comparant els 

valors d’insulina plasmàtica en cada experiment amb els nivells de mRNA s’obtenen 

els gràfics següents: 
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Figura 18a. Relació entre la insulina plasmàtica i els nivells de mRNA en el tractament pal·liatiu 
a llarg termini, on el període d’administració de GSPE va ser de 30 dies (*P<0.05). 
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Figura 18b. Relació entre la insulina plasmàtica i els nivells de mRNA en el tractament pal·liatiu 
a curt termini, on el període d’administració de GSPE va ser de 10 dies (*P<0.05).  
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Figura 18c. Relació entre la insulina plasmàtica i els nivells de mRNA en el tractament dosi-
resposta, on el període d’administració de GSPE va ser de 36 dies (*P<0.05).  
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Figura 18d. Relació entre la insulina plasmàtica i els nivells de mRNA en el tractament 
preventiu, on el període d’administració de GSPE va ser de 19 setmanes (*P<0.05).  
 

En els tres gràfics primers (18a, b i c) la situació metabòlica dels animals en el moment 

d’obtenir les mostres de teixits era molt similar, 5 hores després de la darrera 

administració del GSPE juntament amb llet condensada rica en sucres. Per aquest 

motiu és un animal no sotmès a un dejuni nocturn però que fa unes hores, almenys 2, 

que no ha menjat res. Per tant, els nivells plasmàtics d’insulina serien un cert reflex de 

la resposta de secreció d’insulina a l’aliment prèviament ingerit, i de la resistència 

perifèrica dels teixits i la capacitat d’eliminar aquesta hormona de la sang. El fet de que 

trobem efectes diferents segons les dosis administrades, suggereix la necessitat 

d’aprofundir més en tots aquest punts assenyalats, ja que algun/s d’ells, podrien ser 

també dianes d’aquestes molècules. De fet, amb l’experiment in vitro, es suggereix un 

efecte estimulador de la secreció d’insulina induïda per glucosa, a unes determinades 

dosis de extracte.  
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El cas del gràfic 18d és diferent, ja que és un animal mort després d’un dejuni nocturn i 

llavors els nivells plasmàtics ja serien més dependents d’una secreció basal i de la 

taxa d’eliminació de l’hormona de la sang. D’aquesta manera, s’ha reduït una de les 

possibilitats, i es generen així, futures hipòtesis de treball més limitades.  

 

Per tant, a partir de l’observació d’aquestes dades, ens plantegem com objectiu de 

futur, avaluar de forma més específica la possible actuació de les procianidines sobre 

els mecanismes de degradació de la insulina i/o la seva vida mitjana i/o el control de 

síntesi/secreció.  

 
6.4 Sondeig inicial de possibles mecanismes d’actuació del GSPE 
Els resultats obtinguts en l’anàlisi de l’expressió gènica de la insulina en animals 

alimentats amb una dieta de cafeteria durant 13 setmanes i després, tractats durant 30 

dies amb GSPE, permeten observar que aquest extracte afecta al funcionament 

pancreàtic. Per tal de poder determinar com i on actuen aquests compostos, s’ha 

realitzat l’anàlisi de l’expressió gènica de possibles gens involucrats en el mecanisme 

d’acció de l’extracte de procianidines (glucoquinasa i Pdx-1). Per altra banda, també 

s’ha analitzat l’expressió gènica de gens identificats, en estudis anteriors realitzats pel 

grup, com a dianes de l’acció de les prociandines en altres tipus cel·lulars, i dels quals 

a més a més disponíem de les sondes dels gens en el laboratori (SHP i PPARγ).  

En primer lloc es quantifiquen els nivells de mRNA de la glucoquinasa (Figura 19), 

enzim que actua com a sensor de la secreció d’insulina per les cèl·lules β-

pancreàtiques. En diferents estudis s’ha observat que l’expressió del gen de la 

glucoquinasa és modulada per la insulina [21]. 
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Figura 19. Nivells d’expressió relativa de glucoquinasa en les mostres de teixit pancreàtic de 
l’experiment de tractament pal·liatiu a llarg termini (*P<0.05). 
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Tot i que s’observen variacions significatives en l’expressió del gen de la insulina en el 

teixit pancreàtic d’aquests animals, no s’observa aquest efecte en l’expressió gènica 

de la glucoquinasa. Aquests resultats no són molt fiables ja que els nivells de mRNA 

són molt baixos. Aquest fet es deu a que es realitza l’assaig d’expressió gènica de tot 

el teixit pancreàtic extret dels animals, en canvi les cèl·lules responsables de la 

secreció d’insulina són les cèl·lules β que només corresponen a un 1-2% del total del 

pàncrees. Aquest problema també ha succeït en l’anàlisi de l’expressió gènica de SHP 

i PPARγ, en canvi, no té lloc en l’anàlisi de l’expressió gènica de la insulina, ja que els 

nivells de mRNA són molt elevats.  

 

Pdx-1 és un factor de transcripció que s’uneix a la regió promotora del gen de la 

insulina i modula la seva expressió. L’anàlisi de l’expressió d’aquest gen, tal i com 

s’observa en la figura 20, mostra diferències significatives entre grups.  
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Figura 20. Nivells d’expressió relativa de Pdx-1 en les mostres de teixit pancreàtic de 
l’experiment de tractament pal·liatiu a llarg termini (*P<0.05). 
 

L’expressió d’aquest gen segueix la mateixa tendència que la insulina. S’observa una 

estimulació de l’expressió de Pdx-1 per part de la dieta de cafeteria que és frenada per 

l’administració de GSPE tant en la dosi de 10 mg/dia com en la de 20 mg/dia. Aquests 

resultats obren una via d’investigació del mecanisme d’actuació del GSPE a través de 

la modulació de l’expressió gènica de Pdx-1. 

 

Pel que fa referència a l’anàlisi de l’expressió gènica de gens que pateixen 

modificacions en el seu nivell de transcripció amb una dieta hiperlipídica, s’han 

determinat els nivells de mRNA de SHP i PPARγ (Figures 21a i 21b).  
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Figura 21a. Nivells d’expressió relativa de SHP en les mostres de teixit pancreàtic de 
l’experiment de tractament pal·liatiu a llarg termini (*P<0.05).  
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Figura 21b. Nivells d’expressió relativa de PPARγ en les mostres de teixit pancreàtic de 
l’experiment de tractament pal·liatiu a llarg termini (*P<0.05). 
 

Amb els resultats obtinguts no s’observa la participació d’aquests receptors nuclears 

en l’acció del GSPE sobre l’expressió del gen de la insulina, tot i així, com ja s’ha 

comentat anteriorment els nivells de mRNA d’aquests receptors són molt baixos, fet 

que pot induir a errors. 

Actualment s’està treballant per millorar aquesta limitació, ja que s’està posant a punt 

la tècnica d’extracció d’illots pancreàtics i així, poder tenir mesures més fiables dels 

paràmetres treballats. 
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7. Conclusions 
Les principals conclusions que es poden obtenir a partir dels resultats obtinguts en 

aquest treball són:  

- Els components monomèrics del GSPE a una concentració de 1 mg/l 

(concentracions fisiològiques) són els responsables de la inhibició de la secreció 

d’insulina basal en les cèl·lules MIN-6. 

- En condicions d’estimulació per glucosa, el GSPE produeix una certa activació 

de la secreció d’insulina en les cèl·lules MIN-6. 

- A partir d’una determinada dosi l’extracte de procianidines frena l’expressió del 

gen de la insulina in vivo. 

 
Un cop extretes aquestes conclusions ens marquem uns nous objectius a assolir en un 

futur proper. En primer lloc identificar les fraccions responsables de l’augment de la 

secreció d’insulina en condicions d’estimulació (20 mM de glucosa) en les cèl·lules 

MIN-6. Un altre objectiu, com ja s’ha comentat anteriorment, és posar a punt la tècnica 

d’extracció d’illots pancreàtics. I finalment, estudiar el mecanisme mitjançant el qual 

l’extracte de procianidines modifica l’expressió gènica de Pdx-1. 
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