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El principal objectiu del grup és l’estudi de la L’ABSORCIÓ INTESTINAL DE NUTRIENTS i de la FUNCIÓ BARRERA 
DE L’EPITELI INTESTINAL . 
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A la VIA PARACEL·LULAR , els nutrients travessen l’epiteli a través de les unions intercel·lulars. D’aquestes unions, 
les anomenades UNIONS ESTRETES són les responsables de la permeabilitat d’aquesta via.

Els nutrients poden travessar l’epiteli intestinal a través de la via 
transcel·lular o de la via paracel·lular. A la VIA TRANSCEL·LULAR
els nutrients travessen primer la membrana apical de les cèl·lules 
absorbents i després la membrana basolateral per poder accedir a 
la sang i ésser distribuïts per tot l’organisme. 

APLICACIÓ DE LA RECERCA
L’hidroxianàleg de la L-metionina és un nutrient àmpl iament utilitzat en l’alimentació d’animals de granj a tals com el 
pollastre i el porc. Així, els nostres resultats pe rmetran establir canvis en el disseny dels pinsos a mb l’objectiu de millorar la 
producció animal, és a dir, incrementar el pes dels animals minimitzant la despesa en pinso.  

La via paracel·lular permet el pas de nutrients, aigua i electròlits però 
restringeix el pas d’elements potencialment perjudicials per a 
l’organisme com al·lergens, toxines i patògens. En determinades 
patologies del sistema gastrointestinal, com la MALALTIA 
INFLAMATÒRIA INTESTINAL , el mecanisme responsable d’iniciar el 
procés inflamatori és precisament l’obertura d’aquesta via. 

APLICACIÓ DE LA RECERCA
El coneixement dels mecanismes que regulen la perme abilitat de la via paracel·lular permetrà introduir c anvis en la dieta per 
tal de neutralitzar els efectes de mediadors implic ats en la inflamació intestinal. 

L’EPITELI INTESTINAL està constituït per una capa de cèl·lules, en 
contacte amb el contingut intestinal, formada majoritàriament per 
CÈL·LULES ABSORBENTS . Aquestes cèl·lules són les responsables 
del pas de nutrients des de la llum intestinal cap a la sang.

ACTIVITAT DE RECERCA
En aquest àmbit, estudiem el transport apical i basolateral de l’aminoàcid L-metionina així com del seu hidroxianàleg i 
els canvis que es produeixen en la seva absorció en incrementar el seu contingut en la dieta. 

ACTIVITAT DE RECERCA
En aquest àmbit, estudiem l’efecte d’elements de la resposta inflamatòria així com de determinats antioxidants i de 
components de la dieta sobre la funció epitelial de barrera. 

Esquema dels mecanismes implicats en l’absorció intesti nal de nutrients i en la 
funció barrera de l’epiteli intestinal.

Imatge de l’epiteli 
intestinal obtinguda al 
microscopi electrònic 
de transmissió on es 

poden observar les 
cèl·lules absorbents.

Imatge d’una cèl·lula 
absorbent obtinguda al 
microscopi electrònic 
de rastreig on es poden 
observar les 
microvellositats de la 
membrana apical.

Esquema del transport de nutrients a través de la mem brana apical i basolateral. 
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Esquema i imatge de les unions intercel·lulars i de la  unió estreta
(modificat de Tsukita et al., 2001, Nat Rev Mol Cell Bi ol 2, 285-293).
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