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Excel·lentíssim Senyor President 
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, 
Molt Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Digníssimes autoritats,
Senyores i senyors,
Familiars, amigues i amics

Les primeres paraules del meu discurs són d’agraïment als
Molt Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics d’aquesta Reial Cor-
poració per haver acceptat la proposta feta per la professora Mora-
les i els professors Barceló i García-Hegardt i haver-me admès com
a acadèmica numerària. Tal com deia en el meu discurs d’ingrés
com a acadèmica corresponent l’any 2004, és un gran honor for-
mar part d’una institució d’un prestigi tan gran. Espero poder com-
plir dignament les responsabilitats que implica aquest nomenament.

També vull agrair l’ajut rebut, en el decurs de la meva vida
professional, dels meus professors de la Universitat i alhora mem-
bres d’aquesta Reial Acadèmia, les professores Alsina, De la Torre
i Morales i els professors Bolós, Cemeli, Iglesias i Suñé Arbussà.
Molt especialment vull fer extensible l’agraïment al professor Gui-
novart, el qual, juntament amb els professors Bolufer i Naftalin han
estat els meus mestres i mentors en el decurs de la meva carrera in-
vestigadora. 

El meu interès per la farmàcia es despertà gràcies a la inne-
gable i forta influència familiar. La meva mare és farmacèutica i el
meu pare era metge. Els meus primers records d’infantesa són a la
farmàcia de la meva mare, la farmàcia Maria Rosselló de Son Es-
panyolet, a Palma de Mallorca. Nosaltres vivíem damunt la farmà-
cia i tot i que la meva mare sempre deia que era un lloc de feina i
que els nens no hi podien estar, els meus germans i jo aprofitàvem
qualsevol motiu per baixar-hi. M’encantava observar com la meva
mare preparava les pomades, els supositoris o emplenava les càp-
sules. Hi havia dies en què la farmàcia se saturava d’olors de les
coccions que preparava i que pujaven fins a ca nostra, unes vega-
des més bones que d’altres, depenent de la fórmula que fes. També
m’agradava escoltar la mare quan despatxava i veure la complici-
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tat que tenia amb el meu pare amb qui s’assessorava tot sovint quan
li feien consultes. Vàrem ser afortunats perquè ens criàrem en un
ambient de feina i de felicitat. No és gens estrany que, anys després,
tant la meva germana com jo no dubtéssim a estudiar farmàcia.

Des que era petita somiava poder anar a la universitat. Anhe-
lava poder arribar-hi i per això no vaig estalviar cap esforç per
aprendre dels meus bons mestres, primer a l’Escola Graduada An-
nexa a l’Escola de Magisteri i, després, a l’Institut Joan Alcover de
Palma de Mallorca. 

L’arribada a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Bar-
celona va obrir-me nous reptes. Durant els anys de carrera vaig ser
alumna interna a diferents càtedres i, en el darrer curs, estava segura
de voler dedicar-me a l’estudi del cos humà; vaig entrar a l’antiga
càtedra de Fisiologia Animal, primer com a alumna interna i, des-
prés, com a becària. Durant el període d’elaboració de la tesi doc-
toral va cristal·litzar la meva vocació universitària. Interessada
especialment en com els nutrients i medicaments són absorbits, vaig
iniciar, juntament amb Miquel Moretó i en el si del Departament
de Fisiologia de la nostra Facultat, el nucli de l’actual Grup de Re-
cerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya anomenat Fisio-
logia i Nutrició Experimental, que forma part de l’Institut de
Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la UB i, també, del
Centre Català de la Nutrició. En el decurs dels anys he tingut la sort
de treballar i compartir projectes d’investigació amb molts estu-
diants, doctorands i col·legues. Molts d’ells s’han convertit en ve-
ritables amics i avui aprofito per a donar-los les gràcies a tots. 

En el terreny familiar, vull agrair el suport i la confiança dels
meus pares així com la dels meus germans. Amb en Jaume he com-
partit les vicissituds inherents a tot professor universitari i, amb na
Maria, les de la professió farmacèutica. Tanmateix, la persona clau
en la meva vida és el meu espòs, Miquel Moretó, amb qui he tre-
ballat des que encara era estudiant. Hem compartit el plaer de fer
una feina que és també la nostra diversió i sobretot hem tingut dos
fills, en Miquel i na Laura, dels quals sempre hem rebut amor, ajut
i comprensió. En Miquel, juntament amb na Isabel i el seu fill
Agustí, em fan reviure els meus començaments com a professora a
la universitat i m’emplenen d’il·lusions. Na Laura, amb els seus
somnis i aventures en el món de la medicina, m’estimula a buscar
nous reptes a la meva vida.
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També vull recordar els acadèmics que han tingut l’honor de
portar la medalla que l’Acadèmia m’ha assignat. La medalla nú-
mero 7 la van portar prèviament els Molt Il·lustres Acadèmics Drs.
Arturo Mosqueira Toribio, Vicente Iranzo Rubio i Benet Oliver-
Rodés Clapés, tots ells d’una talla professional extraordinària. 

Finalment, haig d’agrair a tots vosaltres, familiars, companys
i amics, el fet d’haver deixat les vostres activitats i venir-me a fer
costat en un acte tan especial per a mi.

Tot seguit llegiré el meu discurs que versa sobre un aspecte de
la meva activitat investigadora i que he titulat Giravolts a l’entorn
del trans-resveratrol, un polifenol natural.

7

DISCURS_CONTESTACIO_JMPLANAS :farmacia  30/05/13  09:49  Página 7



I. Introducció  

Ara fa 39 anys que vaig començar a treballar en el Departa-
ment de Fisiologia de la Facultat de Farmàcia, com a professora, i
durant tots aquests anys he estat investigant diferents aspectes de la
fisiologia de la nutrició. Després d’acabar la tesi doctoral sobre ma-
lalties nutricionals de la infància (Jiménez i Planas, 1978), vaig cen-
trar-me en l’estudi dels mecanismes que intervenen en l’absorció
intestinal de nutrients i com aquests processos s’adapten en dife-
rents situacions fisiològiques (Soriano i Planas, 1998; Juan et al.,
1998; Barfull et al., 2002) i patològiques (Garriga et al., 2001; Mate
et al., 2006; Miró et al., 2008). Recentment, la meva investigació
s’ha estès a l’estudi de l’absorció intestinal, a la biodisponibilitat i
als efectes que tenen sobre la salut alguns components no nutritius
que es troben en els aliments. 

És sobre aquesta darrera parcel·la de la meva investigació que
avui us parlaré. La dissertació tracta del trans-resveratrol, un poli-
fenol natural que forma part d’alguns aliments de la nostra dieta.
Actualment se li atribueixen molts efectes beneficiosos per a la
salut, però en el moment d’iniciar la meva recerca se’n sabia molt
poc. Aleshores, el trans-resveratrol constituïa una molècula pro-
metedora, però encara se’n desconeixen molts aspectes, com ara
els mecanismes d’absorció i la biodisponibilitat, la qual cosa va fer
despertar la meva atenció per aquesta molècula.

L’interès de la comunitat científica pel trans-resveratrol s’ori-
gina a causa de la preocupació cada cop més accentuada de la so-
cietat per la salut i el paper beneficiós que l’alimentació hi pot tenir.
Aquest fet ha donat lloc a un canvi important en el concepte de nu-
trició, que ha evolucionat des de la visió tradicional de la nutrició
adequada, en què el paper de la dieta consisteix a assolir els reque-
riments metabòlics, fins a l’actual, de la nutrició òptima, en què els
aliments, a més d’aportar els nutrients necessaris, han de millorar
l’estat de salut i reduir el risc de patir malalties (Diplock et al., 1999). 

Aquest nou concepte de nutrició ha estimulat la recerca d’a-
liments, així com la de components dels aliments, tant nutritius com
no nutritius, que puguin millorar la salut i el benestar de l’individu.
Els constituents d’un aliment que aporten un benefici a la salut més
enllà dels nutritius bàsics han rebut el nom de compostos bioactius
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i es caracteritzen pel fet de trobar-se de manera natural a la dieta. A
diferència de les vitamines i dels minerals, no són essencials per al
creixement i desenvolupament. Tanmateix, poden afectar els pro-
cessos biològics i, per tant, tenir un fort impacte sobre les funcions
de l’organisme i sobre la salut de l’ésser humà. Recentment, alguns
d’aquests compostos bioactius s’han utilitzat de manera aïllada amb
el propòsit de millorar la salut i han rebut el nom de ingredients
funcionals. Quan aquests ingredients funcionals s’administren en
una matriu no alimentària, en forma farmacèutica (càpsules, com-
primits, etc.) i a dosis superiors a les existents en els aliments, ales-
hores reben la denominació de nutracèutics (Espín et al., 2007).

Entre els compostos bioactius més coneguts destaquen els po-
lifenols, ben distribuïts en el regne vegetal. D’una manera general
es pot dir que són productes secundaris del metabolisme involu-
crats en el creixement, la reproducció i la defensa de les plantes.
Els polifenols es troben de forma natural en molts aliments vegetals
i en són els responsables del color, l’aroma i el sabor. Nombrosos
estudis epidemiològics indiquen que el consum de fruites i verdu-
res, riques en aquests compostos, genera efectes beneficiosos en la
prevenció de diverses malalties, entre les quals hi ha les cardiovas-
culars, les neurodegeneratives i el càncer (Duthie et al., 2003; Jo-
seph et al., 2005). 

Entre els polifenols més estudiats hi ha el trans-resveratrol.
L’atenció científica vers aquest compost va començar a principis
de la dècada dels noranta amb el naixement de la paradoxa fran-
cesa: es va proposar que hi havia una relació inversa entre la in-
gesta de vi negre i la incidència de malalties cardiovasculars
(Renaud i Lorgeril, 1992). Arran d’aquesta hipòtesi, molts estudis
varen intentar determinar quins components del vi negre podien
tenir aquestes propietats beneficioses i, entre tots ells, el trans-res-
veratrol era el principal compost que semblava responsable d’e-
xercir-les. Inicialment, els estudis d’aquest polifenol es varen
centrar en els seus efectes sobre la malaltia cardiovascular. Però,
en 1997, el grup de Pezzuto va publicar un article en la revista
Science en què es demostrava que tenia una activitat anticancerí-
gena (Jang et al., 1997). A partir d’aquesta publicació es van dis-
parar els treballs de recerca sobre aquesta molècula, la qual cosa
queda reflectida en el fet que fins al 1997 hi havia una cinquantena
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d’articles científics publicats, mentre que a finals de l’any 2012 n’hi
ha més de 5.000 (Figura 1). 

A continuació exposaré breument les característiques del trans-
resveratrol.

II. El trans-resveratrol 

El trans-resveratrol o 3,5,4’-trihidroxiestilbè és un polifenol
que pertany a la família dels estilbens, que es caracteritzen perquè
estan formats per dos anells benzènics units per un pont etilè (Fi-

gura 2). Tal com he dit, es troba de
forma natural en algunes plantes, en
dues formes isomèriques, cis i trans.
També es pot trobar el glicòsid de
trans-resveratrol conegut com a pi-
ceid (Goldberg et al., 1996) i les vi-
niferines, que són dímers, trímers o
polímers formats a partir de monò-
mers de resveratrol (Soleas et al.,
1997).

El trans-resveratrol es forma
per una reacció de condensació entre
una molècula de 4-cumaroïl-CoA i
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Figura 2: Estructura química 
del trans-resveratrol.

Figura 1: Histograma del nombre de publicacions sobre trans-resveratrol 
realitzades en el període de 1990-2012 a partir de les dades que consten en el
PubMed i que sumen un total de 5180 articles. En el requadre s’amplia el pe-
ríode 1993-2000.

DISCURS_CONTESTACIO_JMPLANAS :farmacia  30/05/13  09:49  Página 10



tres molècules de malonil-CoA catalitzada per l’enzim trans-resve-
ratrolsintasa. La síntesi de trans-resveratrol en plantes té lloc com a
resposta a diferents factors d’estrès, com ara la radiació ultraviolada,
les lesions o les infeccions per fongs. Per aquesta raó es considera
una fitoalexina (Soleas et al., 1997).

III. Fonts del trans-resveratrol 

El trans-resveratrol va ser aïllat per primera vegada en
1940 com un component de les arrels de Veratrum grandiflorum
L. (Figura 3). El terme resveratrol prové del nom d’aquesta
planta, vera, amb el prefix
llatí re(s)-, que significa ‘que
ve de’, i el sufix -ol, que in-
dica la presència de grups al-
cohols a l’estructura. En 1963
es va identificar a l’arrel seca
d’una altra planta: Polygonum
cuspidatum L. Els extrets de
l’arrel d’aquesta planta eren
precisament la base de la me-
dicina asiàtica tradicional co-
neguda com a kojo-kon, que
s’empra per curar hiperlipè-
mies i dermatitis, entre altres
malalties (Nonomura et al.,
1963). Posteriorment es va de-
tectar a les fulles i a la pell del
raïm (Langcake i Pryce, 1976) i, en 1992, en el vi (Siemann i
Creasy, 1992). Actualment se sap que és present en més de se-
tanta espècies vegetals (Baur i Sinclair, 2006).

L’aliment que té major concentració de trans-resveratrol és
el raïm, amb uns valors compresos entre 50 i 100 µg/g de pes fresc.
Durant el procés d’elaboració del vi, una part del trans-resveratrol
present a la pell del raïm queda en el most. Les concentracions d’a-
quest polifenol són superiors en els vins negres que en els blancs,
atès el període més llarg de contacte de la pell amb el most. Les
concentracions oscil·len des de nivells molt baixos fins a valors d’a-
proximadament 14 mg/L de trans-resveratrol (Figura 4). 
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Figura 3: Fotografia del 
Veratrum grandiflorum L.
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A més, aquest compost es troba al festuc (Pistacia vera), al
cacauet (Arachis hypogaea) i al nabiu (família Vaccinium) (Soleas
et al., 1997; Baur i Sinclair, 2006).

IV. Activitats biològiques del trans-resveratrol 

S’han atribuït múltiples activitats biològiques al trans-resve-
ratrol (Figura 5). Inicialment es va dir que era un antioxidant (Fran-
kel et al., 1993), però després s’hi varen afegir noves propietats com
per exemple la d’inhibidor de l’agregació plaquetària (Pace-Asciak

12

Figura 4: Aliments que contenen trans-resveratrol.

Figura 5: Esquema de les activitats biològiques descrites per al trans-resveratrol.
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et al., 1995), modulador de la resposta estrogènica (Gehm et al.,
1997), antiinflamatori (Fulgenzi et al., 2001) i anticancerigen (Jang
et al., 1997). Més recentment se n’han descrit efectes cardiopro-
tectors (Delmas et al., 2005) i neuroprotectors (Wang et al., 2002)
i se li ha atribuït la capacitat d’estimular la longevitat (Howitz et al.,
2003) i la formació d’espermatozoides (Juan et al., 2005). 

D’acord amb els efectes descrits per al trans-resveratrol, ja
des del principi es podia pensar que complia els requisits per a ser
considerat un ingredient funcional i ser capaç de prevenir i tractar
diverses malalties (Cottart et al., 2010). Tanmateix, en començar
els meus estudis calia contestar tot un seguit de preguntes abans de
considerar-lo un vertader ingredient funcional, entre les quals hi
havia la de si podia ser absorbit i arribar als diferents teixits per tal
d’assolir la concentració necessària per a exercir la seva acció te-
rapèutica. Amb aquesta finalitat, vaig centrar l’atenció en l’estudi de
l’absorció intestinal d’aquest compost. 

V. Absorció intestinal i biodisponibilitat del trans-resveratrol 

L’intestí té un paper cabdal com a barrera selectiva de l’en-
trada de substàncies a l’organisme (Figura 6). D’una manera gene-
ral es pot resumir que els nutrients entren per difusió simple i per
transport mediat, depenent de les seves característiques fisicoquí-
miques. Els substrats liposolubles i de baix pes molecular poden
travessar les membranes per un procés de difusió simple a través de
la bicapa lipídica o de proteïnes de membrana que formen canals.
En canvi, quan es tracta de components polars o d’alt pes molecu-
lar es disposa de transportadors que en faciliten el pas. Aquests
transportadors són proteïnes de membrana específiques per a cada
component i es troben tant a la vora de raspall com a la membrana
basolateral de l’enteròcit amb una distribució asimètrica per tal de
donar lloc a un moviment net del substrat des de la llum intestinal
fins a la sang. 

L’epiteli intestinal també està preparat per a l’arribada d’altres
substrats, com ara els components no nutritius dels aliments i fàr-
macs, entre d’altres. L’intestí no reconeix aquestes substàncies com
a pròpies i les tracta com a xenobiòtiques (del grec xénos ‘estrany’
i bíos ‘vida’), per la qual cosa inicia tot un seguit de processos me-
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tabòlics per eliminar-los ja a nivell de l’enteròcit. Un cop transfor-
mats són extrets cap a la llum intestinal mitjançant unes proteïnes
transportadores que es troben a la vora de raspall. Aquestes prote-
ïnes pertanyen a una família de transportadors que s’anomenen
ABC (acrònim de l’anglès ATP binding cassette) i són responsa-
bles del fenomen conegut amb el nom de resistència als fàrmacs.
Aquests transportadors també es troben en altres teixits del nostre
organisme com ara el fetge, l’encèfal, etc. Es pot dir que són pro-
teïnes que s’encarreguen d’expulsar de les cèl·lules els compostos
que no reconeixen com a beneficiosos. A l’enteròcit s’han descrit
distints tipus de proteïnes ABC. A la vora de raspall es troben tres
transportadors diferents d’aquesta família: la glicoproteïna P,
l’MRP2 (acrònim de l’anglès multidrug resistance protein 2) i la
BCRP (breast cancer resistance protein), que actuen secretant ac-
tivament els xenobiòtics, els seus metabòlits i/o conjugats cap a la
llum intestinal (Schinkel i Jonker, 2003) per a ser eliminats poste-
riorment per les femtes.

Per a abordar aquest estudi es va administrar trans-resveratrol
aïllat de la matriu alimentària. En l’àmbit de la nutrició és habitual
estudiar els compostos bioactius en les seves matrius originals, que
en el cas del trans-resveratrol seria, per exemple, el vi o el raïm.
Tanmateix, l’ús d’aliments dificulta discernir quin és el component
responsable d’un determinat efecte. A més, se sap que la biodispo-
nibilitat d’un component bioactiu és diferent quan s’ingereix pur
de quan es consumeix dins de la seva matriu original on altres com-
ponents poden interactuar i exercir un efecte sinèrgic o antagònic i,

14

Figura 6: Esquema dels mecanismes de transport a l’enteròcit
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com a conseqüència, afectar la seva activitat biològica. És per
aquestes raons que es va decidir emprar la molècula aïllada i a dosis
superiors a la que es troba a la font alimentària. És a dir, conside-
rant-lo com un nutracèutic. 

També va caldre posar a punt mètodes de cromatografia lí-
quida d’alta eficàcia (HPLC) amb detector de fileres de díodes,
així com acoblada a espectrometria de masses (HPLC-MS), per a
identificar i quantificar el trans-resveratrol i els seus metabòlits,
tant en teixits com en fluids biològics (Juan et al., 1999; Juan et al.,
2010c). Els conjugats que s’hi van trobar foren el glucurònid i el
sulfat de resveratrol. A més, s’hi va detectar el dihidroresveratrol,
que es forma per l’activitat de la microbiota a l’intestí (Juan et al.,
2010a) i que a la vegada és conjugat a glucurònid i sulfat. Actual-
ment, tots els metabòlits identificats són estudiats per tal de co-
nèixer si tenen alguna implicació en les activitats biològiques
descrites per al trans-resveratrol. 

Un cop es va disposar d’un mètode per a mesurar el trans-
resveratrol es va poder afrontar l’estudi de la seva absorció intesti-
nal in vivo utilitzant la rata com a model experimental. 

En estudiar l’absorció del trans-resveratrol en rates es va de-
mostrar que entrava a l’enteròcit per un mecanisme de difusió sim-
ple sense participació de cap tipus de proteïna transportadora (Juan
et al., 2010b). Aproximadament un 75 % de la dosi administrada
entra a l’enteròcit. Un cop dins la cèl·lula és conjugat pels enzims
UDP-glucuronosiltranferasa i sulfotransferasa en els respectius glu-
curònid i sulfat de trans-resveratrol, i la major part són excretats
novament a la llum intestinal, de manera que un 55 % retorna a la
llum intestinal en forma de conjugats. Del 20 % que queda a l’en-
teròcit, passa a la sang en forma de trans-resveratrol aproximada-
ment un 1,5 % i, com a glucurònid i sulfat, un 17 i un 1,5 %,
respectivament. A continuació es van identificar les proteïnes res-
ponsables de la sortida d’aquests compostos cap a la llum intestinal
i els resultats van indicar que els conjugats, i no el trans-resveratrol,
són substrats dels transportadors MRP2 i BCRP, mentre que la gli-
coproteïna P no hi està implicada (Juan et al., 2010b). 

L’existència dels transportadors ABC no afecta exclusivament
la funció intestinal. Ans al contrari, aquestes proteïnes també es tro-
ben en molts altres teixits i, per tant, la seva presència, a més de
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disminuir l’absorció, també afecta la distribució del nutracèutic en
els diferents òrgans. D’aquesta manera, un cop el trans-resveratrol
i els seus conjugats travessen l’enteròcit són recollits per la vena
mesentèrica i a través de la vena porta hepàtica arriben ràpidament
al fetge, on el trans-resveratrol sofreix un nou procés de conjuga-
ció i excreció dels conjugats a través de la bilis, gràcies a l’activi-
tat dels transportadors ABC dels hepatòcits. El trans-resveratrol i
els derivats que romanen a la sang es distribueixen als diferents tei-
xits i s’eliminen per via renal (Walle, 2010). 

Per tal de demostrar el paper que tenen les proteïnes ABC en
la distribució d’aquests compostos en els diferents teixits, es varen
dissenyar uns experiments emprant ratolins genoanul·lats (knoc-
kout) que no expressen alguna de les proteïnes ABC. Quan els ra-
tolins no tenen la glicoproteïna P, la biodisponibilitat i distribució
del trans-resveratrol i els seus conjugats en teixits no varien res-
pecte del control, cosa que confirma que aquesta proteïna no hi està
implicada. En canvi, l’absència de les proteïnes BCRP i MRP2 sí
que en modifica la biodisponibilitat i distribució en els ratolins mo-
dificats genèticament. Es pot concloure, per tant, que la participa-
ció d’aquests transportadors disminueix significativament la
biodisponibilitat del trans-resveratrol i els seus conjugats a la sang
i als diferents òrgans del nostre cos (Alfaras et al., 2010b). 

VI. Estudi farmacocinètic del trans-resveratrol 

A continuació se’n va iniciar l’estudi farmacocinètic. Al prin-
cipi, l’anàlisi es va fer seguint una aproximació clàssica i exclusi-
vament del compost pare, és a dir del trans-resveratrol, després de
l’administració oral en rates. L’anàlisi de les dades va indicar que
la concentració màxima en el plasma s’observa aproximadament al
cap de 10 minuts i que durant 60 minuts es detecta a la sang (Juan
et al., 2002a). Les concentracions assolides són petites i indiquen
una biodisponibilitat baixa. A causa de les limitacions d’aquest
model es varen analitzar conjuntament el compost pare i els seus
conjugats seguint una aproximació poblacional. Aquest tipus d’a-
nàlisi farmacocinètica és innovador dins del camp de la nutrició i
és de gran aplicabilitat per a futurs estudis clínics, ja que reflecteix
el conjunt de processos que tenen lloc a l’organisme. La farmaco-
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Figura 7: Esquema del model de farmacocinètica poblacional per al 
trans-resveratrol i els seus conjugats (Colom et al., 2011).

cinètica poblacional permet treballar amb poques dades per per-
sona, quantificar la variabilitat que hi ha entre els individus d’una
població i incloure covariables en l’estudi que expliquin part d’a-
questa variabilitat. 

El model farmacocinètic que millor descriu les concentra-
cions plasmàtiques del trans-resveratrol i els seus conjugats glucu-
rònid i sulfat en rates correspon a tres models bicompartimentals
vinculats entre si (Figura 7). El trans-resveratrol s’absorbeix a l’in-
testí seguint una cinètica d’ordre 1 i es converteix a glucurònid i
sulfat, que són eliminats per un procés que segueix una cinètica li-
neal i una altra de saturació (Colom et al., 2011). 

VII. Estudis toxicològics del trans-resveratrol 

En començar els nostres estudis no se sabia si l’administració
de trans-resveratrol produïa efectes adversos, per la qual cosa es
varen dissenyar uns experiments per a conèixer el grau de toxicitat
de la molècula, d’acord amb les normatives de l’Organització per
a la Cooperació Econòmica i Desenvolupament (1995). Els resul-
tats van demostrar que no hi havia cap efecte advers sobre el crei-
xement de l’animal ni sobre les variables bioquímiques ni
hematològiques. Tampoc no es van trobar modificacions histopa-
tològiques en els òrgans estudiats (Juan et al., 2002b). 

Amb posterioritat, diferents autors han confirmat l’absència
d’efectes nocius en models animals (Crowell et al., 2004, Williams
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et al., 2009, Edwards et al., 2011, Johnson et al., 2011) i en estudis
clínics de fase I (Boocock et al., 2007, Almeida et al., 2009). L’ad-
ministració de diferents dosis de trans-resveratrol durant un període
de 90 dies ha permès establir els nivells sense efecte advers obser-
vat (NOAEL, de l’anglès no observed adverse effect level), que han
estat de 200 mg/kg/dia en rates i de 600 mg/kg/dia en gossos (John-
son et al., 2011). Es tracta, doncs, d’un component bioactiu dels ali-
ments que no té efectes adversos i que està indicat per a emprar-lo
com a nutracèutic gràcies a la seva baixa toxicitat. 

VIII. Efectes del trans-resveratrol en càncer de còlon 

La baixa biodisponibilitat del trans-resveratrol és un gran in-
convenient per utilitzar-lo com un agent quimioteràpic atesa la di-
ficultat d’assolir les concentracions efectives en els diferents teixits
diana. Tanmateix, les concentracions a la llum intestinal, i molt es-
pecialment al còlon, són força elevades tenint en compte la partici-
pació dels transportadors ABC a nivell d’intestí i fetge. Per aquesta
raó es varen fer uns estudis en cèl·lules tumorals de còlon in vitro
per a determinar els efectes que té el trans-resveratrol. Els resultats
demostraren que a concentracions de 150 µmol/L hi ha un 100 %
d’inhibició de la proliferació cel·lular sense efectes citotòxics i
també una inducció de l’apoptosi tres vegades superior a l’obser-
vada en el control (Juan et al., 2008). L’apoptosi tindria lloc per la
via intrínseca o mitocondrial, atès que el tractament amb trans-res-
veratrol indueix un augment de la producció d’anions superòxid en
el mitocondri, que seria el senyal per a activar la caspasa-3 i tota la
cascada de reaccions que produiria la mort cel·lular (Juan et al.,
2008). La mort cel·lular per apoptosi és un procés natural pel qual
cèl·lules genèticament lesionades i no desitjades són eliminades de
manera ordenada. La pèrdua de la capacitat apoptòtica per part de
certes poblacions cel·lulars pot ser a causa de la seva transformació
a un fenotip maligne. La inducció selectiva de l’apoptosi ofereix
una estratègia prometedora per a prevenir aquestes transformacions
i per al tractament del càncer (Watson, 2006).

Un cop demostrada l’activitat anticancerígena en cultius
cel·lulars, el pas següent va consistir a avaluar l’efecte del trans-res-
veratrol in vivo. Atès que el desenvolupament de tumors en el còlon
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de rosegadors comparteix moltes característiques histològiques i ge-
nètiques amb el dels humans, es va utilitzar el model de càncer de
còlon induït per 1,2-dimetilhidrazina en rates. En aquest procés de
carcinogènesi s’han identificat lesions pre-neoplàstiques conegudes
com a focus de criptes aberrants (Bird, 1987) i focus amb depleció
de mucines (Caderni et al., 2003). Els resultats indiquen que l’ad-
ministració oral de trans-resveratrol redueix el nombre de focus de
criptes aberrants en un 52 % i el de focus amb depleció de mucines
en un 45 % en el còlon, sense efectes adversos aparents (Alfaras et
al., 2010a). Aquests resultats concorden amb els obtinguts in vitro i
reforcen la idea que l’administració per via oral del trans-resveratrol
té un efecte preventiu del càncer de còlon.

IX. Conclusions i perspectives 

Finalment voldria destacar que l’interès que ha despertat aquesta
molècula pels seus nombrosos efectes protectors estan acotats per la
baixa concentració del compost que pot arribar als teixits per a fer que
els efectes siguin beneficiosos. La baixa biodisponibilitat del com-
post, especialment després de l’administració oral, és causada per un
elevat metabolisme intestinal i hepàtic i l’eliminació subsegüent a tra-
vés de les proteïnes transportadores de la família ABC que el retornen
a la llum intestinal. Això fa que a l’intestí es puguin assolir concen-
tracions més grans que en altres òrgans del nostre cos i que pugui ar-
ribar a tenir un efecte protector a nivell intestinal.

En analitzar conjuntament els resultats que us he exposat, us
plantejareu la pregunta de si es poden assolir, amb una dieta equi-
librada, els efectes beneficiosos que tan sovint veiem als anuncis
d’alguns productes. La resposta és que no, tal com es dedueix d’un
senzill càlcul matemàtic. Si es considera que el vi negre és la font
dietètica més important de trans-resveratrol, i que s’ingereixen 250
mL/dia amb el màxim contingut de resveratrol (14 mg/L), alesho-
res es pot calcular que la concentració assolida seria d’aproxima-
dament de 70 µmol/L, si un 80 % arriba al còlon. Aquest és un valor
molt per sota de la seva dosi efectiva. Ara bé, administrat a dosis su-
periors, en forma de nutracèutic, sí que podria tenir efectes tera-
pèutics en altres òrgans. Així, doncs, tot i ser un excel·lent agent
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amb activitats biològiques importants, calen completar els estudis
perquè aquesta molècula tan prometedora en assajos pre-clínics
pugui ser un agent quimiopreventiu i/o quimioteràpic.

Al llarg d’aquest discurs he intentat donar una visió general
de la recerca que s’ha fet durant la darrera dècada en el si del grup
que dirigeixo i d’algunes de les contribucions al coneixement del
trans-resveratrol. En començar l’estudi, tot feia pensar que la meva
formació investigadora en el camp de l’absorció intestinal, així com
la metodologia disponible al meu laboratori, permetien afrontar
l’estudi. Tanmateix, en aquell moment no em podia imaginar les
dificultats a les quals m’hauria d’enfrontar per esbrinar què li passa,
al trans-resveratrol, des que s’ingereix fins que arriba a la sang i
als altres teixits de l’organisme. He hagut d’incorporar noves tec-
nologies; fer incursions en la metabolòmica i estudiar nous trans-
portadors de membrana que intervenen en l’absorció intestinal i la
distribució de xenobiòtics. Tots aquests giravolts fets entorn d’a-
questa molècula han contribuït a conèixer nous aspectes del seu
funcionament i són els que avui us he intentat de resumir. 

En el discurs que acabo de llegir he volgut destacar un dels
grans reptes que els professors universitaris tenim, la recerca, la qual
requereix una gran energia no sols per a fer-la sinó també per a su-
perar els obstacles que es troben dia a dia. Vull mirar cap al futur
amb il·lusió i seguir col·laborant a establir noves estratègies tera-
pèutiques per a una millora de l’estat de salut de la nostra societat. 

Moltes gràcies.
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Excel·lentíssim Senyor President de la Reial Acadèmia 
de Farmàcia de Catalunya, 
Molt Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Digníssimes autoritats,
Senyores i senyors,

Com a membre d’aquesta Reial Acadèmia de Farmàcia de Ca-
talunya tinc el privilegi de contestar el discurs d’ingrés com a aca-
dèmica de número en aquesta corporació de la Dra. Joana M. Planas,
que va ser elegida per a portar la medalla número 7. És per a mi un
gran plaer, ja que encara que els seus mèrits i trajectòria vital són
ben coneguts pels membres de l’Acadèmia, l’ocasió em permetrà
posar de manifest la brillant carrera científica de la nova acadèmica.

La Dra. Joana M. Planas va néixer a Palma de Mallorca, filla
de mare farmacèutica i de pare metge. Va realitzar els estudis de Far-
màcia a la Universitat de Barcelona, i els acabà el juny de 1974, amb
Premi Extraordinari de Llicenciatura. En 1977 va obtenir el títol de
Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona amb la quali-
ficació d’Excel·lent cum laude i Premi Extraordinari de Doctorat.
Va ser, doncs, un alumna extraordinàriament brillant. Cal mencionar
que té el Títol de Diplomada en Sanitat, el Diploma en Òptica Of-
tàlmica i Acústica Audiomètrica i el Títol de Supervisora d’Instal·la-
cions Radiactives per la Junta de Energía Nuclear. Finalment, cal dir
que també és Farmacèutica Especialista en Anàlisis Clíniques. 

Un cop acabada la carrera va incorporar-se com a professora
ajudant a la Càtedra de Fisiologia de la Facultat de Farmàcia de la
Universitat de Barcelona, on va realitzar la tesi doctoral. Des del
gener de 1977 va exercir el càrrec de professora titular, primer com
a contractada i, posteriorment, com a ordinària, i des de juny de
2002 és catedràtica. La Dra. Joana M. Planas sempre ha estat molt
activa en el camp de la docència i ha participat en diferents projec-
tes d’innovació docent. La seva tasca s’ha desenvolupat principal-
ment a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Al
llarg de més de trenta-cinc anys ha dictat cursos de llicenciatura,
de màster i de doctorat relacionats majoritàriament amb la fisiolo-
gia, l’absorció intestinal i la nutrició.

Pel que fa a la investigació, s’ha caracteritzat per treballar bé i
amb rigor. És una investigadora molt respectada dins el camp de l’ab-
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sorció intestinal. La Dra. Joana M. Planas ha realitzat una intensa ac-
tivitat científica i que l’ha dut a publicar quatre llibres, onze capítols
de llibre i més de cent articles científics en revistes d’alt índex d’im-
pacte. Ha fet més de dues-centes contribucions a congressos nacio-
nals i internacionals. Ha dirigit dotze tesis doctorals, que han rebut
totes la màxima qualificació i, tres el Premi Extraordinari.

Actualment és la investigadora responsable del grup de re-
cerca consolidat de la Generalitat de Catalunya “Fisiologia i Nutri-
ció Experimental”, que forma part del l’Institut de Recerca en
Nutrició i Seguretat Alimentària i, també, del Centre Català de la
Nutrició. En reconeixement a la seva tasca forma part del comitè
editorial de l’European Journal of Nutrition.

Ha complementat la seva activitat científica amb estades a di-
ferents centres d’investigació. Entre aquests cal destacar el King’s
College London (Gran Bretanya), on va realitzar una estada post-
doctoral, iniciant una col·laboració que encara dura amb el seu men-
tor, el professor Naftalin. També ha realitzat diferents estades a
centres d’investigació, com són el Centre de Recherches sur la Nu-
trition (CNRS) a Meudon (França), el Laboratorium für Biochemie
del Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) de Zürich
(Suiza) o el Department of Biochemistry de la University of Wales
a Aberystwyth (Gran Bretanya). Ha estat Professora Invitada al De-
partment of Physiology de David Geffen School of Medicine de la
University of California de Los Angeles (UCLA, EUA) pel profes-
sor E. M. Wright. També ha estat invitada al Forschungsdepartment
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften de la Technische Uni-
versität München (Alemanya) per la professora H. Daniel. Amb tots
dos manté una activa col·laboració.

Si hagués de fer un resum de la seva activitat professional
hauria de destacar que va ser una molt bona estudiant i que és una
professora que ha dedicat tot el seu màxim esforç als seus alumnes,
tant de pre-grau com de post-grau. Té, doncs, una claríssima voca-
ció universitària que li va fer renunciar a una còmoda feina d’ana-
lista a l’antiga Seguretat Social. Però ella s’havia quedat a
Barcelona per a ser professora universitària. Un camí que assegura
que tornaria a emprendre si fos ara que tornés a començar.

Pel que fa a les relacions humanes, la Joana és molt afortu-
nada amb la seva família. Per a ella, sempre ha estat una prioritat,
es tracti del parentiu que es tracti: pares, germans, marit, fills i néts.
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Ha estimat molt i s’ha sentit estimada. La persona essencial en la
seva vida és el seu espòs, Miquel Moretó. Li ha agradat ser mare
d’en Miquel i na Laura i ha sabut gaudir de totes les èpoques de la
vida dels seus fills: infantesa, adolescència, universitat, festeigs, etc.!
I ara s’embadaleix amb el seu nét, Agustí, fill de na Isabel i d’en Mi-
quel. També té molts bons amics als quals és lleial i incondicional. 

I per a completar el seu perfil humà diré que malgrat els qua-
ranta-quatre anys que fa que va venir a Barcelona, encara s’enyora
de Mallorca, tot i que li encanta tot el que li ha donat Catalunya i
ho agraeix.

El seu discurs és el resultat de trenta-nou anys dedicats a la fi-
siologia i a la nutrició. La dissertació tracta del trans-resveratrol, un
polifenol natural que forma part d’alguns aliments de la nostra dieta.
Actualment se sap que aquest component bioactiu té molts efectes
beneficiosos per a la salut, però en el moment d’iniciar la seva re-
cerca se’n sabia molt poc. Aleshores, el trans-resveratrol constituïa
una molècula prometedora, però encara se’n desconeixien molts as-
pectes, com ara els mecanismes d’absorció i la biodisponibilitat, la
qual cosa va fer que la Dra. Planas dediqués una parcel·la de la seva
recerca a investigar aquesta molècula.

Aquest estudi s’insereix en la tendència més actual en el camp
de la nutrició, on el paper de la dieta consisteix no sols a assolir els
requeriments metabòlics i aportar els nutrients necessaris, sinó
també a millorar l’estat de salut general i prevenir el risc de patir
malalties. Representa, doncs, la visió més moderna de la nutrició,
a la qual la Dra. Planas ha fet, amb el seus estudis sobre el trans-
resveratrol, una important contribució.

He intentat exposar els mèrits de la Dra. Planas que la fan me-
reixedora de pertànyer a aquesta Reial Acadèmia de Farmàcia de Ca-
talunya com a membre numerari ocupant la medalla número 7.
Espero que aquesta presentació meva hagi estat oportuna i encertada.
No obstant això, voldria emfatitzar que la Dra. Planas és amable, per-
severant, treballadora i que manté la il·lusió per la ciència i per la uni-
versitat. Estic segur que la Dra. Joana Planas tindrà un paper actiu en
aquesta Reial Acadèmia i és per a mi una gran satisfacció desitjar-li,
en nom de tots, que el seu camí sigui llarg i venturós.

Moltes gràcies a tots per la vostra atenció.
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