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La recepció d'un nou Académic constitueix un acte enriquidor i de profunda significació per aquesta Reial Acaddmia de
Farmácia de Catalunya.
Avui tinc l'honor i la satisfacció,com a signant de la proposta d'admissió com Académica corresponent,presentari donar la benvinguda ala Dra. JoanaM. Planas.És un honor pel fet
d'haver estat designadapels meus companys académicsper portar a terme aquestacomesa que em dóna I'ocasió de posar de
manifest la brillant trajectória científica de la nova académica.
També és una satisfacció perqué em brinda l'oportunitat de testimoniar públicament I'encert de la seva elecció i la meva amistat
des de fa més de 15 anvs.
Joana M. Planas va néixer a Palma de Mallorca i va reahtzar
els estudis de Farmácia a la Universitat de Barcelona, acabantlos el juny de 1974, amb Premi Extraordinari de Llicenciatura.
Durant els següentstres anys va incorporar-secom a professora
ajudant a l'actual Departament de Fisiologia, on va realitzar la

tesi doctoral, mereixedora del Premi Extraordinari de Doctorat.
Des del gener de 1977, va desenvoluparel cárrec de professora
titular, primer com a contractadai, posteriorment,com a ordinária i des de juny de 2001 és catedrática.
Va fer la tesi sobre malalties nutricionals de la infáncia i, en
acabar-la,va continuar treballant en un camp molt concret de la
nutrició que és I'absorció intestinal de nutrients. i en particular,
en el transport intestinal de monosacáridsi els mecanismesque
el regulen. Ha complementatla seva activitat científica amb estades a diferents centres d'investigació. Entre aquestscal destacar
el King's College London (Gran Bretanya) on va realitzar una
estada postdoctoral, iniciant una col'laboració que encara dura.
També ha realitzat diferents estadesa centres d'investigació com
són el Centre de Recherchessur la Nutrition (CNRS) a Meudon
(Franga), el Laboratorium für Biochemie del Eidgenóssische
Technische Hochschule (ETH) de Zúrich (Suiza) o el Department
of Biochemistry de la University of Wales a Aberystwyth (Gran
Bretanya).
La Dra. Joana M. Planas ha realitzat una intensa activitat
científica plasmada en més de 80 articles científics en revistes
d'alt índex d'impacte i en la presentacióde més de 130 comunicacions a congressosnacionals i internacionals.Ha dirigit 16 tesis de llicenciaturai 10 tesis doctorals.Actualment, és la investigadora responsabledel grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya "Fisiología i Nutrició Experimental" i en reconeixement a la seva tasca, forma part del comité editorial de
l'European Journal of Nutrition.
En el camp de la docéncia,la Dra. Joana M. Planas sempre
hi ha estat molt interessadai ha participat en diferents projectes
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d'innovació docent. Forma part del grup d'innovació pedagbgi_
ca de la universitat de Barcelona "Altenntives Metoclológiques
en Fisiologia i Fisiopatologia".
És tota aquestafeina la que l'ha feta mereixedorade I'honor de ser anomenadaacadémicacorresponent.
Avui i des d'aquestatribuna em complau de forma extraordinária felicitar a la nova académica,amb la confianEaabsoluta
que sabrdrespondrecomplidamenta l'honor que avui rep.
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Abansde procedira la lecturapreceptivadel meudiscursd'ingrésa
la Reial Académia de Farmáciade Catalunyavoldria agrair als molt
il'lustresmembresd'aquestaReial Corporacióque em permetenser-hi
acollidacom a académicaconesponenti, de maneramolt especial,alsqui
varenformalitzarla mevaproposta,lesprofessoresAlsina i Morales i el
professorCemeli, la qual cosarepresentaun honor per a mi donadala
sevacategoriaprofessionali humana.
En el momentde redactaraquestdiscurs,vénena la mevamemdria
un grannombrede personesa lesquals,enjustícia,he d'expressarel meu
agraiment.Recordoels meus mestresde l'Escola GraduadaAnnexa a
I'Escoladel Magisterii els meusprofessorsde I'Institut JoanAlcover de
Palmade Mallorca, que varenfer que cristal.litzésen mi la vocaciótant
docentcom farmacéutica.Tambéels meusprofessorsde la Universitat,i
especialment.
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De la
professores
i de qui semprehe rebutbonsconsellsi recolzament.les
Torre i Moralesi els professorsAdzet,Bolós. Cemeli,Iglesiasi Suñé.
A la professoraAlsina, a qui semple he admirat per la seva
i capacitatde tenircurade totselsqui estemal seuvoltant,
professionalitat
expressoel meu méssinceragraiment.
he de citar els meusmesReferenta la mevaactivitatinvestigadora
tres, els professorsBolufer, Goñalons,Naftalin i Torralba,com també
toteslespersonesambqui he col'laboratdurantaquestsanysi que m'han
ajudat arealitzarla investigacióque he portat a terme, principalment a la
Facultatde Farmáciade la Universitatde Barcelona.
En el terrenyparticular,hauria de citar moltes persones,familiars i
amics,peróem limitaréalsqui hanestatprioritarisen la mevavida afectiva. En primer lloc, els meuspares,que amb el seuafectei exempleem
varensabertransferirl'entusiasmeper l'estudii per la mevaprofessió.En
segonlloc, i no per aixó menysimportant,el meuespós,Miquel Moretó,
a qui vaig conéixerd'estudiant,quanváremcomenEara treballara 1'antiga Cátedrade FisiologiaAnimal de la nostraFacultatde Farmácia.Des
d'aleshoreshemconviscuti hemtreballatplegats,i tambéhemresolttot el
que ensha portatla vida; ell m'ha donatel suportnecessariper a poderme bolcar en la meva professió,malgrat que aixd suposésuna menor
dedicacióa la família. Per últim, els nostresfills, Miquel i Laura,de qui
semprehe rebut amor,comprensiói recolzament.
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INTRODUCCIÓ
Ja des d'abans d'acabar la llicenciaturade Farmácia vaig
comengara treballar a la Cátedra de Fisiologia Animal de la Facultat de Farmácia de la Universitat de Barcelona. L'experiéncia
prévia com alumna interna a les cátedresde Microbiologia i Bioquímica m'havia servit per a estar seguraque volia estudiar com
funcionava el cos humá i així ho vaig dir al professor Torralba,
aleshorescatedráticde Fisiologia de la nostra facultat. D'aquesta
manera és com vaig ser admesa al seu laboratori, primer com a
alumna interna i, després,com a doctoranda.El meu interés sobre
com els nutrients i medicamentseren absorbits va fer que comencés a col'laborar amb Miquel Moretó, que en aquell moment es
trobava ocupant una plaga de professoragregat interí de Fisiologia, constituint així el nucli del que seria, posteriorment,el grup
de Transport Intestinal. Un any despréses va incorporar a la nostra facultat, el Dr. Bolufer, com a professor agregat,que tenia una
reconegudatrajectória investigadoradins el camp de l'absorció
intestinal. La seva arribada va suposarla consolidaciódel nostre
grup d'investigació,que fou anomenatd'una manera afectuosa
pel professorTorralba com el "Grupo de la Tripilla". En aquells
moments, en el país, hi havia poca infraestructuracientífico-técnica i les dificultats eren molt grans, peró el desig d'aprendre, de
l-5

fer les cosesben fetes i, sobretot,la il'lusió ens va moure a continuar treballant.D'aquestamanera,el grup va anar creixent i amb
els anys ha estat reconegut com a Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya,forma part del Centre Especial de Recercade
la Nutrició i Ciénciesdels Aliments i, també, del Centre Catalá de
la Nutrició.
No és d'estranyar,doncs,que com a discursd'ingrés a aquesta Reial Académia de Farmácia de Catalunya hagi escollit un tema
relacionat amb la recerca que he portat a terme a la nostra facultat durant més de vint-i-cinc anys. Tot i que en un principi vaig
estar temptada de parlar dels mecanismesde transport intestinal
de monosacáridsi la seva regulació, vaig canviar d'opinió en
comengara prepararel discurs.En part, a causade I'especificitat
del tema, peró, sobretot, per fer palés el gran canvi que ha sofert
el contingut de la fisiologia del sistemadigestiu i, en concret, de
la funció intestinal, en aquest últim quart de segle. Per aquesta
raó, el meu discurs versarásobre "La barrera intestinal: interfície
entre salut i malaltia" en el qual revisaré breument el paper que té
I'intestí com a barrera així com les funcions que porta a terme:
absorció i digestió, de defensa,endocrina i metabdlica,per tal
d'avaluar la importáncia que aquestbrgan té en l'homeÓstasidel
nostre orsanisme.

LA BARRERA INTESTINAL
Les definicions de sistemadigestiu que es troben en consultar diccionaris i enciclopédiesens diuen que es tracta d'un
"conjunt d'estructuresque s'estenendes de la boca fins a I'anus
que tenen la funció de digerir i absorbirels aliments" i, per a I'in-
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testí, que és un "conducte músculo-membranósque constitueix
la part distal del tub digestiu". Aquestes definicions, tot i la necessitatque hagin de ser simples i entenedores,fan que es pugui
pensarque el tub digestiu és un brgan molt senzill i, fins i tot. de
no gaire importáncia. Peró ben al contrari, el sistema digestiu i,
en particular,I'intestí estan molt especialitzatsi són d'una gran
complexitat.A les funcions, per tots conegudes,de I'intestí de
ser capagd'extreure els nutrientsdels aliments ingerits i absorbir-los d'acord amb les necessitatsde I'organisme, se n'hi han
d'afegir d'altres tan importants com aquestes.
És el sistemadigestiu i no el sistemategumentari,com es
podria pensar, la part del nostre organisme que conté la major
superfícieque delimita l'ésser viu i el medi que I'envolta. I és a
través d'aquesta superfície que es porta a terme la funció d'absorbir els nutrients com ja s'ha comentat.Tanmateix,en realitzar
aquestafunció, I'intestí queda exposata una ámplia varietat d'antígens derivats dels mateixos aliments, als microorganismesque
són ingerits i als bacteris que formen la flora intestinal. És per
aquestaraó que l'intestí ha de constituir una barrera de permeabilitat selectivaque permeti I'entrada de moléculesfisioldgicament importants i, a la vegada,impedeixi la d'agents nocius. per
tant, la barrera intestinal es pot considerar com una interfície o
zona limitant entre el nredi ,:.íir)rni I'intern, a travésde la qual es
comuniquen i estableixenels intercanvisnecessarisper a mantenir la vida del nostre orsanisme.
Per a portar a terme Ia seva funció de barrera. I'intestí necessita una complexa organització en qué intervenen la mateixa
estructurade I'intestí i tot un conjunt de componentsque restringeixen I'arribada d'antígensi bacterisal torrent sanguini.
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Pel que fa a I'estructura de I'intestí, és format per un conjunt de capes concéntriques,les quals, de la llum intestinal cap a
I'interior de I'organisme, són la mucosa, la lámina própria, dues
capes musculars i la serosa.La paret de l'intestí es troba molt ben
innervada pel sistema nerviós autdnom i per una xarxa neuronal
prdpia i independentque constitueix el sistema nerviós entéric.
Si bé és la mucosa la capa que té el paper més important en la
funció de barrera intestinal, cal la participació de totes les capes
per al bon funcionament de I'intestí. Així, és grácies al teixit muscular, mitjangant les sevescontraccions i relaxacions, que es produeix la mescla i la propulsió del contingut intestinal, a fi que
pugui tenir lloc tant la digestió com I'absorció de nutrients.
La mucosa intestinal és formada per una única capa de teixit epitelial que es troba replegadaformant criptes i vellositats. A
més, les cél'lules que formen el teixit epitelial es caracteritzen
per presentar unes projeccions de la membrana plasmática en
contacte amb la llum intestinal que s'anomenen microvellositats
o vora en raspall. Si es pogués desplegar tota la superfície de la
mucosa d'una persona adulta, l'área obtinguda equivaldria a uns
350 m2, és a dir, l'equivalent a una pista de tenis. Per tant, la mucosa intestinal és un dels exemples més extraordinaris, del nostre
organisme,d'adaptació de I'estructura a la funció per tal d'augmentar la superfície efectiva d'absorció. L'epiteli intestinal és
format per distints tipus de cél'lules, entre les quals cal destacar
els enterócits o cél'lules absorbents,les cél'lules M que tenen una
elevada capacitat per a transportar macromolécules i que estan
relacionadesamb el sistema immune, les cél'lules caliciformes
que secretenmucus, les cél'lules de Paneth que alliberen agents
antimicrobians i les cél'lules enteroendocrinesque secretenfactors hormonals. Totes elles estan unides entre si per unions
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intercel'lulars formant una barrera. La situació estratégica
d'aquesta barrera, juntament amb les seves propietats funcionals,
ü confereixen un paper decisiu per a garantir la salut, perd, alhora, qualsevol pertorbació será origen de diferents patologies. Així
doncs, la barrera intestinal es pot considerar també com una intertície entre la salut i la malaltia.

FUNCIONS DIGESTIVA I D'ABSORCIÓ
Referenta la funció d'absorció,els nutrientstravessenI'epiteli intestinalper dues rutes diferents:la via paracel.lulari la
transcel'lular.El pas per la via paracel'lularté lloc a travésd'un
complexconjunt d'estructuresque es troben entre les cél.lules
epitelialsque formen les unions intercel.lularsi que estanprincipalmentcontroladesper les unions estretes.clássicamentes pensavaque la unió estretaera una estructuraestática,perd ara se
sapque es tractad'una via molt dinámicaque pot modificar la
sevaampladadeixant passardeterminatssubstratsd'una manera
totalmentregulada.S'ha demostratel seu paper crucial en situacions patoldgiquesen qué augmentala sevapermeabilitatdeixantpassaragentspatdgens(Berinet al,1998).
El pas per la via transcel'lul¿rté lloc a travésdels enterócits
i consisteixen I'entradadels nutrientsa la cél.lula a travésde la
membranade vora en raspall i la sortida a través de la membrana
basolateralper a arribara la sang.Aquestavia ha estatmolt estudiadai se sapque el pas a travésde les membranesdepbndel pes
rnoleculari de les propietatsfísico-químiquesde les substáncies.
Els substratsliposolublesi de baix pes molecularpodentravessar les membranesper un procésde difusió simple a travésde la
t9

bicapa lipídica o de proteines de membrana que formen canals.
Tanmateix, quan es tracta de substratsessencialsper al nostre

xos enzims podien, a la vegada, actuar com a proteines transportadores.Aquestes proteines transferirien els compostos hidrolit-

organisme,molt sovint polars o d'alt pes molecular,es disposa
de transportadorsa la membranaque en faciliten el pas, ja sigui

zats dins les cél'lules intestinalsperqué desprésarribessinal torrent circulatori o limfátic. Avui se sap que a la vora en raspall hi
ha diferents proteines: unes que intervenen en la digestió dels

per mecanismesde transport actiu o bé de difusió facilitada.
Aquests transportadors són proteines de membrana que tenen
especificitat per determinats substratsi una distribució asimétrica a les dues membranesper tal de donar lloc a un moviment net
del substrat des de la llum intestinal a la sang. La majoria de les
proteines conegudesrelacionadesamb el transport intestinal de
sucres,aminoácids i electrdlits no han estat identificades i
clonades fins a la darrera década, i encara avui en queden per
identificar (Montrose, 2003). També s'ha pogut establir, en alguns casos, la relació entre alteracions de proteines transportadores i patologies hereditáries.Un dels exemples més coneguts
és la malabsorció congénita de la glucosa i la galactosa,que és
una alteració genética produida per un defecte en el gen que codifica el transportador de Na*-glucosa. El mal funcionament
d'aquest transportadorfa que no puguin ser absorbits aquests
sucres per transport actiu, donant lloc a fortes diarrees osmótiques.
Pel que fa a la funció de digestió, s'acaba de realitzar a nivell intestinal, grácies fonamentalmenta les secrecionsgástriques i pancreátiques.La participacióde la mucosa intestinal consisteix a acabar d'hidrolitzar les cadenesd'oligosacáridsi oligopéptids grácies als enzims hidrolítics presents a la vora en raspall
de I'enterócit.
Durant molts d'anys els conceptesde digestió intestinal i
absorció anarenjunts, en el sentit que es pensavaque els matei20

nutrients i unes altres, diferents de les anteriors, que s'encarreguen del seu transport.
Aquests enzims de la vora en raspall són de gran importáncia per a finalitzar la digestió, de mode que quan es produeix un
déficit es presentenalteracionsdigestives importants. Un dels
exemples més conegutsés el déficit de disacaridasesi, entre elles,
el déficit de lactasa.La disminució o absénciad'enzim dóna lloc
a la intoleráncia a la lactosa que es manifesta amb diarrees i dolor
abdominal.

FUNCIONS DE DEFENSA
També I'intestí té funcions de defensaja que el dissenyanatómic de I'epiteli intestinal, excel'lent per a realitzar les funcions
d'absorció, no és sempre una barrera prou selectiva per a substáncies tdxiques, antígenso agentspatógensque poden posar en
perill la salut de I'individu. És per aquestaruó que I'intestí ha de
disposar de mecanismesde defensa per tal d'impedir o contrarestar I'entrada d'aquestes substáncies.La barrera física constituida pel mateix epiteli intestinal queda reforgada per un conjunt
de recobriments que dificulten I'arribada dels agents patdgens a
I'epiteli. Així, en primer lloc, han de travessaruna capa d'aigua
que constitueix un pas limitant per als compostos hidrofóbics
(Smithson, 1981) i, tot seguit, una capa de mucus, secretadaper
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les cél'lulescaliciformes,que evita que es puguin produir lesions
mecániques,
digestióquímicai adherénciade bacterisa I'epiteli
intestinal(DeWitt i Kudsk, 1999).Per últim hi ha el glicocálix,
una xarxa de glicoproteinesfilamentosesde la capaexternade la
membranade les microvellositatsque actua com a filtre dificultant I'entradad'antígens.
Tambés'han descrit altres factors protectorscom és la secreció de distintessubstáncies
amb activitat antimicrobianasecretadesper les cél'lules de Paneth(DeWitt i Kudsk, 1999) i la
presénciade la microflora intestinal,la qual intervé impedint el
c re ixe m e n td ' a ltre s mi cro o rg a n i smespatógens( Guar ner i
Malagelada,2OO3).
d'aquestescapeso bé I'alteraQualsevoldesestabilització
ció de I'ecologia intestinaldóna lloc a alteracionsde la permeabilitat intestinali a un augmenten I'adhesióde bacterisfacilitant
el seupasa la sang.
Malgrat la presénciade tots els mecanismesde defensaesmentats,també calen mecanismesimmunitaris per a defensarel
nostreorganismeenfront a I'entradad'antígens.És per aixó que
I'intestí disposatambéd'un sistemaimmunológicpropi que rep
el nom de teixit limfoide associata I'intestí o GALT (GutAssociatedLimphoid rissue) i que actua amb certa independéncia de la immunitat sistémica(Johnson,1994).El papercabdal
del sistemaimmunitari intestinalradica a saberdiscriminar claramententre els antígenspatógensi els que no ho són, com ara
els antígensalimentarisi els de la flora intestinal.euan un agent
patogenentra a I'organismea travésde l'intestí es generauna
forta respostaimmunológicaper tal d'evitar la infecció, perd, en
22

canvi, quan eS tracta d'un antígen no patogen aleshoreses produeix una supressióde la resposaimmnune a nivell general donant
lloc al que s'anomenatoleráncia oral (Mayer, 2000)'
El GALT és constituit per abundantsfol'licles limfátics que
es troben aillats i formant agregats que reben el nom de plaques
de Peyer, limfdcits intraepitelials (IELs) i limfócits de la lámina
prdpia (LPLs). A I'intestí s'hi troben de l'ordre d'un bilió de limfócits. La preséncia d'un nombre similar de limfdcits a un teixit
distint a I'intestí indicaria la preséncia d'una alteració inflamatdria crbnica. En canvi, en I'intestí, l'estat d'inflamació crdnica és
normal i és básic per tal d'evitar una resposta immunoldgica
sistémica en front dels antígens no patdgens.
Una altra característica del GALT és una elevada secreció
d'IgA a la llum intestinal que constitueix més del 80Vade la produida a tot I'organisme (Johnson, 1994). D'una manera molt senzilla es pot resumir que els antígensinteractuenamb les cél'lules
M que es troben a la superfície dels fol'licles limfátics' Són
endocitats,transportatsa través de la cél'lula i alliberats per tal
que les cél'lules presentadoresd'antígens el presentin a precursors immadurs de limfócits B, que s'activen i migren als nbduls
limfátics mesentérics.Un cop als ndduls, maduren, proliferen i
entren al torrent circulatori a través del conducte torácic. Des de
la circulació retornen als espais subepitelialsde I'intestí on sintetitzen i secretena la llum intestinal IgA específica contra I'antigen que ha iniciat la seqüéncia,de mode que el neutralitza i
evita la seva entrada (DeWitt i Kudsk, 1999). El paper defensiu
del sistema immunitari intestinal queda palés en persones amb
immunodeficiéncies en les quals és habitual l'aparició d'infeccions sastrointestinals.
z)

Les interaccionsentre el contingut intestinal, la mateixa estructura de I'intestí i el GALT assegurenque hi hagi un balanE
homeostáticentre I'entrada d'antígensi la respostaimmune. Tanmateix, a vegadeseS trenca el control de l'entrada d'antígensja
sigui per un augment de la permeabilitatintestinal deixant entrar
major nombre d'antígensi/o per una respostaimmunolÓgicadesproporcionada,donant lloc a trastorns inflamatoris intestinals o
sistémics.Aquestespatologies són de gran importáncia i entre
les més estudiadeses troben la malaltia celíaca i l'al'lérgia alimenteria i les malalties inflamatdries intestinalscom la malaltia
de Crohn.
L'activitat defensivadel GALT pot quedar afectadaper diferents factors exdgens com són la dieta o I'estrés oxidatiu per la
qual cosa eS recomana prendre tot un Seguit de mesurespreventives, com la de ingerir determinatsingredientsfuncionals o components dels aliments que poden millorar la respostaimmunitária a nivell intestinal generantun augment de la secreciód'IgA i
per tant, protegint la mucosa intestinal. Entre aquests ingredients
funcionals es troben els ácids grassospoliinsaturats,alguns aminoácids com la glutamina i l'arginina, antioxidants, prebidtics i
probidtics.

que passa en altres brgans, moltes d'aquestessubstánciessón
secretadesper les mateixes cél.lules que revesteixenel tub digestiu, com és el cas de les cél.lulesenteroendocrines
de I'epiteli
intestinal. El fet d'haver-se identificat més de trenta péptids reguladors posa de manifest que el tracte gastrointestinalés un veritable drgan endocrí. Cal destacarque moltes d'aquestes substáncies tenen mecanismesd'acció per via autocrina i/o paracrina
i poden interactuar amb altres neuropéptids alliberats pel sistema
nerviós entéric. També s'han descrit mecanismesmés complexos, en qué les hormones gastrointestinalsactuen directament
sobre el sistema nerviós central donant lloc a una acció sindrgica
entre la respostaendocrina i la nerviosa, en la regulació d'un procés digestiu.Així. la colecistocinina,secretadaper les cél.lules
enteroendocrinesa I'augmentar el contingut de proteines i greixos en el duodé, estimula la secreciópancreáticai a la vegada té
un efecte a nivell d'encéfal, donant la sensació de sacietat, i a
nivell d'estómac,inhibint el buidament gástric (Bourdon et al.,
1999). També s'ha trobat una acció conjunta entre el GALT i l'activitat endocrina del sistemadigestiu. S'ha descrit que quan la
respostaimmunoldgica intestinal está deprimida durant la nutrició parenteraltotal, si s'administra el neuropéptid bombesina es
recupera la capacitat antibacterianai secretorade IgA per la mucosa intacta (DeWitt i Kudsk, 1999).

FUNCIONS NEUROENDOCRINES
FUNCTONS METABÓUQUBS
Totes aquestesfuncions han d'estar molt ben reguladesper
la qual cosa a I'intestí s'estableixentot un conjunt de mecanismes locals i generalsen qué participen els sistemesnerviós i en-

El paper de la interfície intestinal com a barrera selectiva de
l'entrada de substánciesa I'organismeinclou una última funció

d o c r í m i t j a n E a n tl a s e c r e c i ó d ' u n g r a n n o m b r e d ' h o r m o n e s ,
neuropéptids,citoquines i factors de creixement.A diferdncia del

de I'epiteli intestinal que consisteix en la capacitatde metabolitzar fdrmacs i xenobidtics per secretar-losa la llum intestinal (Lin
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de les interaccionsentre els bacterisi I'epiteli intestinalaixí com
de la tolerdnciaoral i de les malaltiesinflamatóriesintestinals.
De I'intestí com a órgan endocríi detoxificadortot just se'n comengavaa parlar.

et al., 1999).Tot i que és el fetge l'órgan principal en el metabolisme i detoxificaciód'aquestscompostos,s'ha demostratque
tambéI'intestí contribueixde forma importanten el seu metabolisme. És a dir, que I'intestí té una funció protectorade l'organisque poden ser nociveso tdxiquessiguin
me fent que substáncies
en els enterÓcitsper nombrososmecanismes
biotransformades
(Lin et al., 1999).Un cop modificadessón generalmentexcretades pel mateix enterÓcitmitjangantproteinao proteinestranscap a la llum intestinal.En els darportadorao transportadores
rers anys s'ha descritI'existénciad'una família de proteinessecretoresque s'anomenenABC (acrÓnimde I'anglésATP Binding
Cassette).Dins aquestafamflia es troben les proteinestransporde la resisténciaals fármacs,la glicoprotadoresresponsables
teina P i les MRP (acrdnim de I'anglés Multidrug Resistance
Protein). Aquests transportadorses localitzen a la membrana
plasmáticade I'enteróciti actuensecretantactivamentel fi,rmac,
els seusconjugatso els seusmetabdlitscap a la llum intestinal
(Schinkel i Jonker,2003). L'efecte dels transportadorsd'aquesta
família té un important ressd en el comportamentterapéuticde
molts fármacsdonat que poden afectar la seva biodisponibilitat
oral i, per tant, disminuir la sevaefectivitatfarmacológica.

Avui, grdciesals avenEosde la fisiologia molecular,sabem
que les unions intercel'lularssón dinámiquesi que estanformades per nombrosesproteinesque regulen de forma precisales
propietatsde permeabilitatde la mucosa.Coneixemla seqüéncia
de la majoria de transportadorsi els seusllocs de regulació.També sabemque la integritatde la mucosaintestinalés cabdalen el
mantenimentde la salut i que qualsevolbretxa en aquestabarrera
pot originar alteracionsque donaranlloc a malaltiesinflamatór ies i a canv i s a I'es tr uc tur ai ntes ti nal ,que or i gi nar anuna
malabsorciódels nutrientsi alteracionsde I'equilibri electrolític.
Per tots aquestsmotius, el mantenimentde la integritat de la mucosa intestinalmitjangantestratégiesdietétiquesi farmacolbgiquess'ha convertit,avui dia, en un importantobjectiude la recerca per a la prevencióde patologiesd'origen intestinal,essent
un camp en el que es preveuennotablesaportacionsterapéutiquesa molt curt termini.
No és d'estranyar,doncs,el meu entusiasme
davantdel canvi
que ha sofert I'estudi de la fisiologia intestinalen aquestsúltims
anys i que he pogut viure en primera línia. Quan vaig comengar
en I'estudi de
erenmolt pocs els grupsd'investigacióinteressats
I'intestí i es tenien pocs medis i moltes dificultats per a poder
interactuaramb altresgrups.Actualment,en canvi, hi ha grups
molt potentsque treballena Catalunyaen cadascundels aspectes
del tub digestiudels quals he parlat: digestió,transportintestinal, immunologiade la mucosaintestinali motilitat, entre d'al-

CONCLUSIONS I PERSPECTIVES
Quanjo vaig comengara treballaren aquestcamp de recerca, la mucosaintestinaltenia una funció de barreramerament
passiva,amb unions intercel'lularsestátiquesque nomésdeixaven passaralgunesmoléculespetites.Tot i que se sabiaque hi
havia proteinestransportadores,
la teoria del transportactiu de
nutrientsacoblata I'ió sodi no estavaconsolidada.Se sabiapoc
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tres. Per totes aquestesraons veig amb il'lusió el futur de |a inamb tota
vestigació en el camp de la fisiologia intestinal, la qual
funcionament
Seguretataportará nous coneixementssobre el seu
per a la preque seran la base de noves estratégiesterapdutiques
societat.
venció de la malaltia i la millora de la salut de la nostra
Moltes grácies.
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