
LA RECERCA BIOMÈDICA AMB MODELS ANIMALS AJUDA A REDUIR EL RISC D’OBESITAT 
INFANTIL
Els models biomèdics porcins són indispensables per en-
tendre les relacions entre la genòmica, el metabolisme i 
l’entorn en els estudis de les disfuncions nutricionals en 
humans. La proximitat evolutiva, genètica i fisiològica en-
tre els humans i algunes espècies d’animals domèstics (el 
porcí en particular) és de molta ajuda en estudis interespe-
cífics d’interès veterinari i mèdic.

L’augment de pes excessiu durant l’embaràs de les mares 
gestants pot comportar alteracions metabòliques greus en 
el fetus i augmentar el risc de patir malalties cardiometa-
bòliques en els infants i en l’edat adulta (obesitat, diabetis, 
infart, ictus).

En un treball recent, en el qual ha participat el grup de pe-
diatria de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
(IDIBGI), l’IRTA i Selección Batallé, s’ha estudiat, en un 
model animal porcí, l’efecte de la sobrealimentació durant 
l’embaràs en la salut de les cries. Els resultats obtinguts han mostrat que el garrins nascuts de truges sobrealimentades 
durant la gestació presentaven canvis en la metilació del teixit adipós i una desregulació dels gens relacionats amb el 
transport de sucres i el metabolisme lipídic, i presentaven alhora un pitjor perfil cardiometabòlic, en comparació amb 
aquells nascuts de truges alimentades amb dieta normal. El tractament de les cries amb metformina (un fàrmac anti-
diabètic) millora els nivells dels biomarcadors favorables i reverteix parcialment els efectes epigenètics derivats de la 
sobrealimentació durant la gestació.
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Figura 1. Instal·lacions utilitzades per a l’estudi de l’obesitat infantil amb 
models biomèdics animals. 
Font: Fotografia de l’autor.
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