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RESUM 

La metabolòmica és la ciència que s’encarrega de l’estudi del metaboloma o conjunt 

de metabòlits que es troben en sistemes biològics. 

Un dels objectius d’aquest estudi és la validació de la detecció de metabòlits en 

mostres patrons realitzades en les concentracions que s’esperen trobar a la sang, 

utilitzant el cromatògraf Agilent Technologies 6420 Triple Quad LC/MS. D’aquesta 

forma, a partir del pes molecular, de l’ió producte i del temps de retenció es poden 

identificar aquests metabòlits en mostres de sang, les quals contenen una gran 

diversitat de molècules diferents.  

A més, s’avaluen les diferents formes d’extracció de sang per estudiar el metaboloma 

d’un organisme. En aquest estudi s’ha realitzat una comparació entre els resultats 

obtinguts de les mostres realitzades a partir del mètode Dried Blood Spot i el mètode 

d’extracció de sang Microvette CB 300. 

Els resultats obtinguts són molt variables entre els dos mètodes estudiats, per tant, el 

mètode DBS no pot ser validat. 

Els principals factors que causen aquesta variació de resultats són: la dieta dels 

voluntaris, el grau d’hidratació de les mostres i la possible no extracció dels metabòlits. 

També s’ha estudiat l’efecte de la ingesta de xocolata sobre els marcadors metabòlics, 

els resultats del qual no són concloents, ja que, es poden observar tant increments 

com reduccions en la concentració dels metabòlits ingerits. 
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RESUMEN 

La metabolómica es la ciencia que se encarga del estudio del metaboloma o conjunto 

de metabolitos que se encuentran en sistemas biológicos. 

 Uno de los objetivos de este estudio es la validación de la detección de metabolitos en 

muestras patrones realizadas en las concentraciones que se esperan encontrar en la 

sangre, utilizando el cromatógrafo Agilent Technologies 6420 Triple Quad LC / MS. De 

esta forma, a partir del peso molecular, del ion producto y del tiempo de retención se 

pueden identificar estos metabolitos en muestras de sangre, las cuales contienen una 

gran diversidad de moléculas diferentes.  

Además, se evalúan las diferentes formas de extracción de sangre para estudiar el 

metaboloma de un organismo. En este estudio se ha realizado una comparación entre 

los resultados obtenidos de las muestras realizadas a partir del método Dried Blood 

Spot y del método de extracción de sangre Microvette CB 300.  

 Los resultados que se han obtenido son muy variables entre los dos métodos 

estudiados, por lo que el método DBS no puede ser validado.  

Los principales factores que causan esta variación de resultados son: la dieta de los 

voluntarios, el grado de hidratación de las muestras y la posible no extracción de los 

metabolitos. También se ha estudiado el efecto de la ingesta de chocolate sobre los 

marcadores metabólicos, los resultados del cual no son concluyentes, ya que, se 

pueden observar tanto incrementos como reducciones en la concentración de los 

metabolitos ingeridos. 

  



 
 

9 
 

ABSTRACT 

Metabolomics is the science that deals with the study of the metabolome or set of 

metabolites found in biological systems.  

  One objective of this study is to validate the detection of metabolites in standard 

samples made in the concentrations expected to be found in the blood, using the 

chromatograph Agilent Technologies 6420 Triple Quad LC / MS. Thus, with the 

molecular weight of the ion product and retention time can identify these metabolites 

in blood samples, which contain a wide variety of different molecules.  

In addition, different forms of blood collection are evaluated to study the metabolome 

of an organism. In this study a comparison was made between the results obtained 

from samples taken from Dried Blood Spot method and the method of blood collection 

Microvette CB 300.  

  The results that were obtained are highly variable between the two methods studied, 

so that the DBS method can not be validated.  

The main factors causing this variation of results are: the diet of the volunteers, the 

degree of hydration of the samples and the possible no extraction the metabolites. We 

also studied the effect of chocolate intake on the metabolic markers, which results are 

not conclusive, as can be observed both increases and decreases in the concentration 

of metabolites ingested. 
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1 INTRODUCCIÓ 

 

La implantació de noves tecnologies d’alt rendiment, com són la metabolòmica, la 

genòmica i la proteòmica, permeten el desenvolupament de la medicina 

personalitzada, l’objectiu principal de la qual és arribar a la medicina 4P: 

- Predictiva: estimar la probabilitat d’una persona de patir o no una determinada 

malaltia en funció del seu genoma individual. 

- Preventiva: elaborar diferents tipus de tractaments, com la dieta per exemple, i 

fàrmacs de prevenció de malalties en funció de la informació obtinguda de la 

biologia de sistemes. 

- Personalitzada: les variacions genètiques, úniques de cada persona, són les que 

condicionen i orienten el tractament. 

- Participativa: els pacients han d’entendre les diferents opcions de tractament i 

prevenció proposades pels metges i intervenir en la presa de decisió (Vivanco, 

2014). 

La metabolòmica consisteix en l’estudi sistemàtic dels diferents processos químics, en 

els quals intervenen els metabòlits com senyals específiques dels processos cel·lulars. 

L’objectiu de la metabolòmica és identificar, catalogar i quantificar les petites 

molècules de baix pes molecular, productes del metabolisme primari o secundari dels 

éssers vius, que es troben en sistemes biològics (cèl·lules, teixits i fluids biològics). 

També s’encarrega d’estudiar les variacions en els perfils metabòlics dins d’un 

organisme, com a resposta a una determinada situació fisiològica o patològica, com 

malaltia o estrès entre altres (Milke-García. 2012). 

La metabolòmica utilitza l’anàlisi estadístic multivariant, amb la finalitat de 

correlacionar les variacions en la concentració de metabòlits dins d’un sistema i 

correlacionar les diverses propietats de dos o més grups de mostres, que s’estan 

comparant (teixit, òrgan, fluid, etc.). Aquesta, és de gran interès en la investigació 

biomèdica, no només per evolucionar en la medicina 4P,sinó també en la identificació 

de nous biomarcadors, els quals són útils en el diagnòstic precoç de malalties (Masana, 

2009). 
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La metabolòmica també té aplicacions en altres camps, com la agricultura, la indústria 

farmacèutica, la indústria alimentària i mediambientals. En la investigació 

agroalimentària, la metabolòmica pot ser útil en la millora del rendiment de la collita, 

millorant la producció i el valor nutricional dels aliments, també pot optimitzar el 

tractament realitzat amb els aliments (es pot millorar l’ús d’ingredients, nutrients i 

additius i minimitzar la formació de tòxics), avaluar l’impacte de la nutrició en els 

processos biològics i també intervé en les propietats funcionals dels aliments (García 

Mier et al. 2012). 

El metaboloma representa, dins d’un sistema biològic, la totalitat de metabòlits, que 

són molècules utilitzades o sintetitzades durant el metabolisme. La investigació 

d’aquets és complexa degut a la seva gran diversitat, al seu dinamisme, a la gran 

diversitat de propietats químiques i concentracions, a l’ampli rang de pesos moleculars 

i a la complexitat química de les matrius biològiques. El  nombre de metabòlits varia 

segons el tipus de sistema biològic estudiat, s’han observat diferències entre els 

organismes eucariotes i els procariotes (Masana, 2009). 

En una ruta metabòlica, el primer metabòlit de la ruta s’anomena substrat (A), l’últim 

s’anomena producte (F)  i la resta són els metabòlits intermediaris (B, C, D, E). 

Exemple:  A      →       B     →      C       →      D        →       E      →     F 

Totes les reaccions metabòliques són catalitzades per enzims, que són proteïnes 

determinades genèticament, per la qual cosa, qualsevol alteració en l’ADN d’un 

individu causa una alteració en la proteòmica i la metabolòmica d’aquest. 

La proteòmica consisteix en l’estudi de l’estructura i funció de les proteïnes d’una 

cèl·lula, teixit o líquid biològic, en unes condicions ambientals determinades i en un 

moment determinat de l’expressió proteica. La proteòmica es pot dividir en 

proteòmica d’expressió, l’objectiu de la qual és la descripció total del proteoma 

(conjunt de totes les proteïnes), i proteòmica funcional, que s’encarrega de l’estudi de 

les funcions de les proteïnes i la regulació de la seva expressió. La proteòmica ens 

permet entendre les funcions dels orgànuls i les seves alteracions, entre altres coses 

(García Mier et al. 2012). 
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Quan es produeix disfunció d’un enzim, que catalitza una reacció metabòlica, a causa 

d’una mutació en l’ADN, la ruta metabòlica es bloqueja causant una acumulació de 

metabòlits en la cèl·lula. Aquest fet pot originar trastorns en els individus, els quals són 

coneguts com malalties metabòliques. 

La quantificació de metabòlits ens proporciona informació sobre l’estatus bioquímic, el 

qual es pot fer servir per establir i vigilar la funció d’un gen determinat. 

Un gen és una seqüència de nucleòtids, en la molècula d’ADN (o ARN en els virus), que 

conté la informació necessària per la síntesis de macromolècules, principalment 

proteïnes, però també ARNm, ARNr i ARNt. Per tant, és pot dir que un gen és una 

unitat d’informació dins del genoma, que es defineix com el contingut total d’ADN 

d’una cèl·lula (García Mier et al. 2012). 

El conjunt de ciències i tècniques dedicades a l’estudi integral del funcionament, el 

contingut i l’evolució de l’ADN s’anomena genòmica. La genòmica no només 

s’encarrega d’estudiar el genoma d’un organisme, sinó també l’origen d’un fenotip 

determinat, codificat per gens. L’objectiu de la genòmica és predir la funció dels gens a 

partir de la seva seqüència de nucleòtids o de les seves interaccions amb altres gens. 

La genòmica és de gran interès en la investigació de les malalties genètiques i en la 

resposta individual a fàrmacs o altres tractaments, com la dieta (Vivanco, 2014, Bernal 

et al. 2007). 

Les malalties genètiques poden ser causades per una mutació en un sol gen, les quals 

són anomenades malalties mendelianes, o causades per diversos gens, anomenades 

poligèniques, que són les més comuns. 

L’estudi de les malalties mendelianes es pot veure dificultat per la penetrància i el grau 

d’expressivitat d’una malaltia. La penetrància és la probabilitat de manifestar el fenotip 

patològic sent portador del genotip mutant, per tant, una persona tot i ser portadora 

d’un gen mutat, aquest pot estar silenciat i no manifestar-se en les qualitats físiques 

observades d’aquest individu. 

La genòmica també és important per adaptar el tractament o fàrmac a cada pacient, ja 

que, el mateix tractament o medicament pot causar efectes diferents en dos individus.  
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El metaboloma es pot considerar el producte final de la expressió genètica, amb un 

possible impacte en el fenotip d’una cèl·lula, teixit o organisme (Bernal et al. 2007). 

Per tal d’evolucionar en la medicina 4P, s’ha d’estudiar l’impacte del desenvolupament 

d’una malaltia determinada, la dieta seguida i la ingesta de fàrmacs sobre el perfil del 

genoma, proteoma i metaboloma de l’organisme.  

 

1.1 Formes d’extracció 

 

L’anàlisi de la metabolòmica requereix tècniques amb un ampli rang d’aplicabilitat, que 

puguin quantificar una gran quantitat de components i amb una elevada selectivitat, 

especificitat i sensibilitat (Masana, 2009). 

Els principals mètodes d’extracció de sang utilitzats per estudiar el metaboloma en la 

actualitat són: 

I. Punció venosa: consisteix en extreure sang directament de la vena amb una 

xeringa, posteriorment, aquesta s’emmagatzema en un tub fins el moment del 

seu anàlisi. Un inconvenient d’aquest mètode és la inestabilitat de la sang, que 

pot ser afectada pel temps i la temperatura, degut a que l’activitat enzimàtica 

de la sang no es deté. 

II. Dried Blood Spot (DSB) i HemaSpot: són dos formats diferents d’una mateix 

mètode. Aquests utilitzen un dispositiu per la auto extracció i emmagatzematge 

d’una mostra de sang, estable a temperatura ambient. La diferència entre 

aquests dos mètodes és que, el HemaSpot utilitza un dispositiu que conté un 

paper absorbent tapat per una superfície d’aplicació, el qual conté una petita 

obertura destinada a l’entrada de la sang, en canvi, el DBS no té tapa. En els 

dos mètodes, la mostra de sang s’obté per una punció en el dit. Es dipositen 2 

gotes de sang en el dispositiu, aquesta s’asseca de forma ràpida, i la mostra ja 

està preparada per ser enviada a un laboratori pel seu anàlisi (Hill, J., 2014). 

III. TheranosNanotainer: Tecnologia patentada Theranos, amb la qual es poden 

analitzar amb precisió petites mostres de sang (relació 1/1000 quantitat de 

sang extreta habitualment). Aquesta tècnica permet obtenir resultats amb una 
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menor quantitat de sang, de forma més fàcil i més ràpida (en unes hores) i amb 

un alt nivell de qualitat. La micro mostra de sang es pot extreure d’una punció 

en el dit i aquesta es diposita en un micro-tub anomenat Nanotainer, de 1.29 

cm (Holmes et al. 2003). 

En la següent taula (taula 1) es poden observar els diferents beneficis i inconvenients 

de cada mètode d’extracció de sang. 

Característica 
Punció 

venal 
DBS 

HemaSpot 

™ 

Theranos 

Nanotainer 

Recollida de mostres a 
distància 

X ✔ ✔ X 

Estable i transportable a 
temperatura ambient 

X ✔ ✔ X 

Facilitat d’ús amb un mínim 
d’entrenament requerit  

X X ✔ X 

Petit volum de la col·lecció  X ✔ ✔ ✔ 

Col·lecció de pacients per 
punció en el dit 

X ✔ ✔ ✔ 

Ràpid  assecat per millorar 
l’estabilitat de la mostra  

- X ✔ - 

Protecció davant de la 
humitat i la contaminació 
 

- X ✔ - 

Recollida i 
emmagatzematge integrat  

X X ✔ - 

Taula 1: Comparació dels mètodes d’extracció de sang. 

 

1.2 Metabòlits d’interès 

 

En el camp de la nutrició, la metabolòmica pot ajudar a estimar la ingesta d’aliments  a 

través de l’anàlisi de biomarcadors de la ingesta i permet determinar l’efecte de la 

ingesta d’aliments en el metabolisme, comparant els metabòlits presents a la sang 

després de la ingesta d’aliments amb els metabòlits trobats en estat de dejú. 

Aquest treball s’ha centrat en marcadors d’ingesta flavonoides, en l’aminoàcid 

histidina i dos metabòlits intermediaris de la vitamina B6 (piridoxal i piridoxamina). 
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1.2.1 Els flavonoides 

 

Diversos estudis epidemiològics han demostrat que les dietes riques en aliments 

d’origen vegetal són beneficioses per l’esser humà, ja que, ens protegeixen enfront 

malalties degeneratives, com el càncer i les malalties cardiovasculars. 

Els aliments d’origen vegetal contenen diverses substàncies que són beneficioses per la 

salut humana, com per exemple la fibra, els fitosterols, els carotenoides, les vitamines, 

els compostos de sofre i els àcids orgànics. També contenen una gran varietat de 

polifenols, els quals, cada vegada tenen més importància quan es parla de salut 

humana. 

Aquests polifenols es divideixen en diverses classes: antocianina, flavonols, flavones, 

catequines, proantocianidines, isoflavones, àcid hidroxicianimic, àcid hidroxibenzoici 

polifenols hidrolitzables. 

S’han realitzat diversos estudis amb la finalitat de conèixer la cinètica i el grau 

d’absorció dels polifenols en l’organisme humà, mitjançant la seva concentració en la 

orina i en la sang. Alguns estudis mostren una gran varietat en la biodisponibilitat dels 

diferents polifenols. Els efectes beneficiosos dels polifenols en la salut humana varien 

segons la quantitat consumida i la biodisponibilitat (Manach et al. 2004). 

1.2.1.1 Flavonols 

 

Els flavonols són els flavonoides més àmpliament distribuïts en el regne vegetal. Els 

principals flavonols són el caemferol, la quercetina, la isoharmentina i la mirecetina 

(Manach et al. 2004). 

1.2.1.1.1 Quercetina 

 

La quercetina és un flavonoide natural que es troba present, en altes 

concentracions,en la ceba, col, porro, bròquil i nabius. El vi i el te també són rics en 

quercetina, contenen fins a 45mg de flavonols. També la podem trobar en altres 

begudes i aliments, ja que, s’utilitza com suplement alimentari (Manach et al. 2005). 
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Aquest flavonol és útil en la prevenció d’atacs al·lèrgics i asmàtics, gràcies a la seva 

activitat antihistamínica. També posseeix altres propietats farmacològiques, com 

anticancerígen (actua en el sistema immune), antiviral i inhibició de cataractes en 

diabètics. És especialment efectiu en la prevenció i tractament de les malalties 

cerebrovasculars i la obesitat. Un estudi realitzat in vitro, va demostrar que la 

quercetina i el resveratrol (fitoalexina present en el raïm) combinats inhibeixen la 

producció de cèl·lules adiposes. 

La quercetina es troba normalment en la seva forma glicosilada. Pot estar associada a 

la glucosa o la ramnosa i també a altres sucres com la galactosa, arabinosa, xilosa i 

l’àcid glucurònic (Manach et al. 2005). 

Aquests flavonols s’acumulen en les fulles i teixits exteriors, ja que, la seva biosíntesi és 

estimulada per la llum solar. 

Moltes plantes considerades medicinals, deuen gran part dels seus beneficis a 

l’elevada concentració de quercetina que presenten, com en el cas d’algunes classes 

de ceba (exemple: ceba vermella), pomes, raïm, bròquil, tomàquet o té verd i negre 

(Manach et al. 2004). 

1.2.1.1.2 Quercitrina 

 

La quercitrina és la forma glicosilada del flavonoide quercetina, explicat en l’apartat 

anterior (1.2.1.1.1.). Aquest glucòsid està format a partir de la unió del flavonoide 

quercetina i el sucre ramnosa (3-rhamnosylquercetin) (Comalada et al. 2005). 

Aquest bioflavonoide posseeix propietats antioxidants i exerceix una activitat 

antiinflamatòria en la colitis, millorant l’estrès oxidatiu del còlon. Alguns estudis 

immunohistoquímics mostren una reducció de macròfags i infiltració de granulòcits en 

els teixits inflamats, quan són tractats amb quercitrina (Camuesco et al. 2004). 

S’ha identificat quercitrina en diferents extractes de fulles d’Ixora coccinea(també 

anomenat gerani de la jungla) nadiu de les regions tropicals del sud-est d’Àsia, incloent 

el sud d’Índia (Bose et al. 2013).  
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1.2.1.2 Flavanones 

 

Les flavanones són un tipus de flavonoide que es troben principalment en els cítrics, en 

algunes herbes aromàtiques, com per exemple la menta, i també en els tomàquets. 

Diversos estudis han demostrat que les flavanones poden formar certs metabòlits 

prooxidants, els quals s’oxiden després de l’oxidació dels NADH per la peroxidasa.  

Actualment hi ha un gran interès en la ingesta de flavanones, ja que, la seva ingesta 

sembla està associada amb una reducció del risc de malalties cròniques, l’augment de 

la supervivència i, a més, actua com agent anticancerígen (Murti et al. 2014). 

Les formes aglicones més abundants són l’hesperetina (es troba principalment en les 

taronges), la naringenina i l’eridictol (present majoritàriament en els llimons). 

Existeixen components conjugats com la neohesperidina i la naringina que donen un 

gust amarg a alguns fruits. 

La ingesta de taronja sencera proporciona unes 5 vegades més quantitat de flavanones 

que un vas de suc de taronja, ja que, les parts sòlides de la taronja són molt riques en 

aquest tipus de flavonoide (Manach et al. 2004).  

1.2.1.2.1 Naringenina 

 

La naringenina és un flavonoide amb efectes beneficiosos per la salut humana, ja que, 

actua com antioxidant, eliminador de radicals lliures, modulador del sistema immune, 

promotor del metabolisme dels carbohidrats i antiinflamatori. També s’ha demostrat 

que intervé en la reparació de l’ADN. 

Aquest flavonoide es troba present en els cítrics i sobretot en l’aranja, sent el 

responsable del gust amarg d’aquesta.  

També s’ha trobat que la naringenina pot reduir un 17% els nivells de LDL (lipoproteïna 

de baixa densitat) en pacients amb hipercolesterolèmia. En estudis realitzats amb rates 

i conills també s’ha vist una reducció en els nivells de VLDL (lipoproteïna de molt baixa 

densitat). Altres estudis han demostrat que la naringenina activa enzims importants 

per l’oxidació d’àcids grassos.  
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Un inconvenient d'aquest component bioactiu, és la seva difícil absorció en 

l’organisme, ja que, només s’absorbeix en el tracte gastrointestinal humà, com a 

màxim, un 15% de la naringenina ingerida (Goldwasser et al. 2010, Manach et al. 

2005). 

1.2.1.3 Flavan-3-ols 
 

Els flavan-3-ols tenen una estructura planar amb el C3 saturat. Els principals monòmers 

de flavan-3-ols són la catequina i la epicatequina, també es poden trobar estructures 

més complexes com les protoancianidines, que estan formades majoritàriament per 

monòmers de catequina i/o epicatequina, i polímers d’ordre superior, que són les 

antocianidines.  

Les protocianidines són les responsables del gust astringent d’algunes fuites, com el 

raïm, el caqui, la poma, la pera i etc. També és el responsable del gust amarg de la 

xocolata. 

Les formes (+)-catequina i (-)-epicatequina són més abundants en la natura que les 

formes (-)-catequina i (+)-epicatequina. 

1.2.1.3.1 Catequines 

 

La catequina és un flavonoide que presenta una fort acció antioxidant i activitat 

anticancerígena.  

Les catequines més importants són la epicatequina, la epicatequina gal·lat, la 

epigalocatequina i la epigalocatequina gal·lat. D’aquestes, la que té més poder 

antioxidant és la epigalocatequina gal·lat; l’única font alimentària de la qual és el te 

verd.  

La principal font alimentària de catequina és el te verd, però també està present en 

altres fonts com el te negre i el te verd, però en molta menor quantitat. Altres aliments 

que contenen catequines del tipus epicatequines són la canella, el llúpol, el cacau, la 

vinya i la gavarrera (Manach et al. 2005) 

Alguns dels beneficis comprovats de la catequina són: 
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a) Evitar l’envelliment precoç causat per l’acció dels radicals lliures: la catequina 

ajuda a protegir les cèl·lules del dany causat pels radicals lliures, que són 

molècules inestables que s’elaboren durant el metabolisme normal de les cèl·lules. 

Els radicals lliures es poden acumular a les cèl·lules i danyar altres molècules. 

Aquest dany pot incrementar el risc de càncer i altres malalties. 

b) Evitar l’augment del colesterol 

c) Reforçar el sistema immunitari 

d) Anticancerígen: les catequines ajuden en la inhibició del creixement de cèl·lules 

cancerígenes i protegeix les cèl·lules sanes, gràcies a la seva activitat antioxidant 

que ajuda a inhibir l’activitat dels radicals lliures. S’ha comprovat que les 

catequines prevenen el desenvolupament de cèl·lules cancerígenes a l’estomac, 

mama, pàncrees, pulmons i còlon. 

e) Control del pes: el consum regular de te verd pot ajudar a reduir el greix corporal i 

el perímetre de la cintura. Les catequines i la cafeïna (teïna) presents en el te verd 

actuen en la termogènesis ajudant a augmentar la despesa energètica. 

f) Artritis: per les seves propietats antiinflamatòries, destaca la capacitat de les 

catequines per millorar les condicions de certes malalties com la artritis. 

Les persones amb anèmia han d’evitar prendre te verd en excés, ja que les 

catequines, igual que la majoria dels polifenols, inhibeixen l’absorció de ferro. Es 

recomana prendre el te verd entre àpats, per evitar que les catequines influeixin en 

l’absorció del ferro (Manach et al. 2004, Manach et al. 2005). 

1.2.1.3.2 Galocatequina 

 

El galocatequina (EGC) és un flavol-3-ol, un tipus de component químic amb el residu 

gal·lat en la posició trans isomèrica. És tracta d’un component antioxidant que es troba 

en els aliments. 

Aquest posseeix dos epímers: 

a) (+)-galocatequina (GC): el més comú, es troba sobretot en el te verd. Altres 

fonts són el caqui, la granada, els pèsols, la grosella i la banana. 

b) (-)-Galocatequina 
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1.2.2 Aminoàcids 

 

Els aminoàcids són les unitats estructurals de les proteïnes, estan formats per un grup 

amino i un grup carboxil. Aquests es troben presents tant en aliments d’origen animal 

com d’origen vegetal. Existeixen centenars d’aminoàcids diferents, però només 20 són 

codificats per l’ADN per formar les proteïnes. 

Es poden dividir els aminoàcids en essencials, que han de ser ingerits a través de la 

dieta, ja que no poden ser sintetitzats per l’organisme humà, i els aminoàcids no 

essencials, que poden ser sintetitzats per l’organisme (Mataix et al. 2009). 

1.2.2.1 Histidina 

 

La histidina és un àcid-alfa amino amb un grup funcional imidazol. És un aminoàcid 

essencial pels éssers humans i altres mamífers. Inicialment es pensava que només era 

essencial pels nadons, però després de diversos estudis es va constatar que també ho 

és pels adults. 

La histidina és un precursor de la biosíntesi d’histamina i carnosina. La histidina, es 

transforma en histamina mitjançant descarboxilació. La histamina és una substància 

vasodilatadora, alliberada per les cèl·lules del sistema immune durant una reacció 

al·lèrgic, també estimula la secreció de pepsina i àcid clorhídric a l’estómac. Participa 

en el desenvolupament i manteniment dels teixits sans, principalment en la mielina 

que cobreix les neurones i és necessària en la producció de glòbuls blancs i rojos, per 

protegir l’organisme dels danys causats per la radiació i reduir la pressió arterial. 

Existeixen errors congènits del metabolisme de la histidina, que estan marcats per 

l’augment del nivell d’aquest aminoàcid a la sang. Una elevada concentració d’aquest 

aminoàcid pot causar una amplia gamma de símptomes, com el retràs mental i físic, un 

mal funcionament intel·lectual, inestabilitat emocional, atàxia i psicosis. La histidina 

pot estar augmentada en plasma i cervell durant períodes de deficiència de proteïnes i 

en algunes condicions patològiques. 

La histidina i altres components imidazol tenen propietats antioxidants, 

antiinflamatòries i antisecretores. L’eficàcia de la L-histidina en la protecció del teixit 
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inflamat s’atribueix a la capacitat de l’anell imidazol de segrestar les espècies reactives 

d’oxigen (ROS), generades per les cèl·lules durant la resposta inflamatòria aguda. 

Aquest aminoàcid vital en combinació amb l’hormona del creixement i altres 

aminoàcids, contribueix també en la reparació dels teixits, especialment en el sistema 

cardiovascular. En el sistema nerviós central és utilitzat com un neuromodulador.  

Quan aquest aminoàcid s’administra en quantitats terapèutiques, té la capacitat 

d’inhibir les citocines i els factors de creixement involucrats en el dany cel·lular i de 

teixits. 

Pel que fa a teràpies mèdiques, la histidina s’ha utilitzat en la artritis reumatoide (AR), 

en al·lèrgies, ulceres i anèmies. 

La utilització de fins a 4,5g al dia d’histidina és eficaç en pacients greument afectats per 

AR, ja que, aquests acostumen tenir baixos nivells d’histidina a la sang, degut a la seva 

ràpida eliminació de la sang. 

També s’han trobat baixos nivells d’histidina en el plasma de pacients amb 

insuficiència renal crònica i baixos nivells urinaris d’histidina en pacients pediàtrics 

amb pneumònia. 

Els baixos nivells d’histidina s’associen negativament amb la inflamació i l’estrès 

oxidatiu en dones obeses. Les baixes concentracions plasmàtiques d’histidina també 

s’associen amb la pèrdua de proteïna i energia, la inflamació, problemes d’audició, 

l’estrès oxidatiu i una major mortalitat en els pacients amb malaltia renal crònica. 

(Mataix et al. 2009). 

 

1.2.3 Vitamines 

 

1.2.3.1 Piridoxal 

 

El piridoxal és un dels tres components químics que constitueixen la vitamina B6, els 

altres dos són la piridoxina i la piridoxamina. Tots tres, són derivats cíclics de la piridina 

i són metabòlicament interconvertibles. 
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La forma activa de la piridoxina és el fosfat de piridoxal (PLP), que es la forma 

fosforilada del piridoxal, desenvolupa la funció de coenzim transaminasa, ja que, 

participa en diverses reaccions enzimàtiques del metabolisme dels aminoàcids i la seva 

principal funció és la transferència de grups amino. Aquests coenzims actuen com 

transportadors temporals dels grups amino. També intervé en el metabolisme dels 

greixos i hidrats de carboni: reaccions de descarboxilació i trans sulfuració (Ordorica et 

al. 2009). 

El PLP és la forma majoritària de la vitamina al plasma, i circula unit a la albúmina. 

En la utilització catabòlica dels aminoàcids i en la biosíntesi dels aminoàcids no 

essencials, les transaminacions constitueixen una etapa decisiva. També intervé en 

altres reaccions d’aminoàcids que constitueixen etapes fonamentals de les seves 

transformacions metabòliques, les més importants són: 

- Biosíntesi d’àcid nicotínic a partir de triptòfan  

- Biosíntesi de cisteïna a partir de metionina 

- Biosíntesi del grup hemo de les porfirines  

En la transaminació també intervé el fosfat de piridoxamina (apartat 1.2.3.2). 

La vitamina B6 és molt abundant en els aliments, en qualsevol de les seves formes, 

sobretot en el fetge, llegums, nous i plàtan. El PLP predominen en els teixits animals 

(Ordorica et al. 2009, Navarro, 2010). 

1.2.3.2 Piridoxamina 

 

La piridoxamina és un dels components químics que formen la vitamina B6, aquesta es 

converteix en la forma biològicament activa de la vitamina B6, el fosfat de 

piridoxamina (PMP). La piridoxamina és un derivat cíclic metabòlicament 

interconvertible de la piridina, es diferència d’aquesta pel substituent que posseeix la 

piridoxamina en la posició 4.   

 El PMP és el derivat fosforilat de la piridoxamina, el qual, actua com coenzim de 

diversos enzims relacionats amb el metabolisme dels aminoàcids, per tant són 



1. Introducció 
 

23 
 

coenzims de les transaminases, enzims que catalitzen la transferència de grups amino 

entre aminoàcids (Estelrich 2008). 

El grup 3-hidroxil de la piridoxamina permet l’eliminació de radicals d’hidroxil. 

La piridoxamina també intervé en la inhibició de la reacció de Maillard i pot bloquejar 

la formació de productes finals de la glicosilació, procés enzimàtic que causa la 

modificació co-traduccional i post-traduccional permanent dels grups amino de les 

proteïnes, per l’acció dels sucres reductors. Durant aquest procés s’uneixen sacàrids 

per produir glicans, que s’ajunten amb les proteïnes, els lípids i altres molècules 

orgàniques.  

Estudis pre-clínics realitzats amb animals, també han demostrat que la piridoxamina és 

útil en el tractament de la nefropatia diabètica, ja que, millora la histologia renal. 

També és eficaç en el tractament de retinopatia associada a la diabetis i la malaltia de 

càlculs renals (Adrover, 2008). 
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2 JUSTIFICACIÓ DE l’ESTUDI 

El coneixement del metaboloma és imprescindible per evolucionar en la medicina 

personalitzada. Per la qual cosa, aquest estudi pretén validar un mètode de 

metabolòmica que permeti la identificació de metabòlits provinents de la alimentació, 

i també, poder analitzar la ingesta d’aliments específics, que poden ser útils en el 

disseny de dietes personalitzades. Una altra finalitat d’aquest estudi és utilitzar 

mètodes d’extracció de mostres que siguin fàcilment utilitzats en un ambient 

domèstic.  

 

2.1 Objectius generals 
 

L’objectiu general d’aquest estudi és l’anàlisi de la concentració de diferents 

metabòlits en la sang  (piridoxamina, histidina, catequina, naringenina, piridoxal, PLP o 

piridoxal-5-fosfat, quercitrina, quercetina i galocatequina) a partir de dos mètodes 

d’extracció diferents, per punció venosa i Dried Blood Spot (DBS). 

2.2 Objectius específics 

 

I. Identificar els metabòlits d’ingesta de polifenols, aminoàcids i de metabòlits 

intermediaris en mostres patrons, realitzades en les concentracions que 

s’esperen trobar a la sang en condicions normals, mitjançant l’anàlisi 

cromatogràfic utilitzant l’equip Agilent Technologies 6420 Triple Quad LC/ MS.  

II. Detectar els metabòlits que es volen estudiar en mostres de sang, mitjançant 

l’extracció de plasma amb el mètode amb capil·lars heparinitzats Microvette CB 

300 . 

III. Validar el mètode Dried Blood Spot (“dot-blood”), mitjançant la comparació 

dels metabòlits identificats utilitzant aquest mètode amb els metabòlits que 

s’identifiquen amb el mètode de referència, extracció de sang amb capil·lars 

heparinitzats Microvette CB 300.  

IV. Determinar l’efecte de la ingesta de xocolata i altres aliments sobre els 

marcadors metabòlics en individus sans. 
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3 MATERIALS I MÈTODES 

3.1 Material elaboració patrons 

 

◊ Catequina  

◊ Piridoxal-5-fosfat (PLP) 

◊ Naringenina 

◊ Piridoxal 

◊ Galocatequina 

◊ Quercetina 

◊ Quercitrina 

◊ Histidina 

◊ Piridoxamina 

 

◊ Pipetes  

◊ Proveta 100ml 

◊ Matràs Erlenmeyer 

◊ Tubs eppendorf  

◊ Bascula de precisió  

◊ Vials  

◊ Aigua Milli-Q 

◊ Puntes de pipeta 

 

Les mostres dels patrons s’han preparat en les concentracions que s’esperen trobar a 

la sang, en persones sanes.  

3.1.1 Catequina 

 

Pes molecular 290.28 g/mol 

Concentració mitja a la sang 1.29 – 0.009 µM 
Concentració normal màx. en plasma 1,5 µM 
Concentració normal min. en plasma 0.009 µM 
Solubilitat Metanol 
Formula química C15H14O6 

Taula 2: Característiques químiques de la catequina i concentracions normals en plasma. 

 

3.1.2 Naringenina 

 

Pes molecular 272.25 g/mol 

Concentració mitja a la sang 0.02+/- 0.05 µM 
Concentració normal màx. en plasma 0.07 µM 
Concentració normal min. en plasma 0.02 µM 
Solubilitat Aigua 0.21 g/l 
Formula química C15H12O5 

Taula 3: Característiques químiques de la naringenina i concentracions normals en plasma. 
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3.1.3 Piridoxal 

 

Pes molecular 167.162 g/mol 

Concentració mitja a la sang 0.251 +/- 0.051 µM 
Concentració normal màx. en plasma 0.025 µM 
Concentració normal min. en plasma 0.05  µM 
Solubilitat Aigua 11.7 g/l 
Formula química  C8H9NO3 

Taula 4: Característiques químiques del piridoxal i concentracions normals en plasma. 

 

3.1.4 Galocatequina 

 

Pes molecular 306.2675 g/mol 

Concentració mitja a la sang 1.29 – 0.009 µM 
Concentració normal màx. en plasma 1,5 µM 
Concentració normal min. en plasma 0.009 µM 
Solubilitat Metanol 
Formula química  C15H14O7 

Taula 5:Característiques químiques de la galocatequina i concentracions normals en plasma. 

 

3.1.5 Quercetina 
 

Pes molecular 302.2357 g/mol 

Concentració mitja a la sang 0.06 +/- 0.015 µM 
Concentració normal màx. en plasma 0.06 µM 
Concentració normal min. en plasma 0.015 µM 
Solubilitat Àcid acètic  
Formula química  C15H10O7 

Taula 6: Característiques químiques de la quercetina i concentracions normals en plasma. 

 

3.1.6 Quercitrina 
 

Pes molecular 448.3769 g/mol 

Concentració mitja a la sang 0.06 +/- 0.015 µM 
Concentració normal màx. en plasma 0.06 µM 
Concentració normal min. en plasma 0.015 µM 
Solubilitat Àcid acètic 
Formula química  C21H20O11 

Taula 7: Característiques químiques de la quercitrina i concentracions normals en plasma. 
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3.1.7 Histidina 
 

Pes molecular 155.1546 g/mol 

Concentració mitja a la sang 89 -14 µM 
Concentració normal màx. en plasma 89µM 
Concentració normal min. en plasma 10 µM 
Solubilitat Aigua 
Formula química  C6H9N3O2 

Taula 8: Característiques químiques de la histidina i concentracions normals en plasma. 

 

3.1.8 Piridoxamina 
 

Pes molecular 168.1931 g/mol 

Concentració mitja a la sang 0.164 +/- 0.038 µM 
Concentració normal màx. en plasma 0.164 µM 
Concentració normal min. en plasma 0.038 µM 
Solubilitat Aigua 
Formula química  C8H12N2O2 

Taula 9: Característiques químiques de la piridoxamina i concentracions normals en plasma. 

 

3.1.9 Piridoxal-5-fosfat (PLP) 
 

Pes molecular 247.1419 g/mol 

Concentració mitja a la sang 0.046- 0.03µM 
Concentració normal màx. en plasma 0.046µM 
Concentració normal min. en plasma 0.03µM 
Solubilitat Aigua 
Formula química  C8H10NO6P 
Taula 10: Característiques químiques del PLP i concentracions normals en plasma. 

 

3.2 Obtenció de mostres 

S’han realitzat dos experiments d’extracció de sang: 

1. Extracció de sang de 6 voluntaris. Les mostres de sang es van extreure 

mitjançant el mètode Dried Blood SpottingWorkflow i el mètode amb capil·lars 

heparinitzats Microvette CB 300, amb la finalitat de realitzar una comparativa 

entre els dos mètodes utilitzats. No es va tenir en compte la ingesta prèvia dels 

voluntaris. 
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2. Extracció de sang de 4 voluntaris: 

I. 1ra extracció: en estat de dejú, al matí. 

II. 2na extracció: després de la ingesta de xocolata. 

III. Les mostres es van analitzar mitjançant els mètodes Dried Blood 

SpottingWorkflow i Microvette CB 300. 

 

3.3 Mètode Dried Blood SpottingWorkflow 

1. Punxar un dit del pacient. 

2. Dipositar una gota de sang en el centre de cada cercle de la targeta (la gota 

s’absorbeix ràpidament en la targeta DMS, deixant un taca circular). 

3. Es recomana esperar un mínim de 2 hores per a què la targeta Agilent DMS 

amb mostres de sang s’assequi, abans de la perforació. 

4. Es punxa el centre de cada gota de sang amb un punxó (s’obté un punt amb 

mostra de sang de 3mm). 

5. Es transfereix el disc de perforació a un eppendorf. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1:Targetes Agilent DMS 
 
 

La targeta Agilent DMS és compatible amb eines de perforació manuals i poden ser 

configurades per la utilització de sistemes de perforació automatitzats. 

 

Extracció 

1. Afegir un punt (disc de perforació) en cada tub eppendorf. 

2. Afegir 300 µl d’una solució de 80% de metanol + 0.1% d’àcid fòrmic. 

 Preparació de 100ml d’una solució de metanol 80% + àcid fòrmic 0.1%:   
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                    80ml de metanol + 20ml H2O  → metanol 80%  

        

          99ml metanol 80% + 100µl d’àcid fòrmic  

3. 1 hora en l’agitador orbital a temperatura ambient. 

4. 1 hora al congelador a -20°C. 

5. Centrifugar durant 3 minuts a 13000 rpm. 

6. Agafar el sobrenedant i posar-lo en un tub eppendorf amb filtre. 

7. Centrifugar 10 minuts a 8000 rpm. 

8. Es dipositen 90µl de cada mostra en un vial. 

9. Es col·loquen els vial en els cromatògraf. 

 

3.4 Extraxió de sang amb el mètode amb capil·lars Microvette CB 300: 

1. Es punxa un dit del pacient 

2. S’omple el capil·lar amb un màxim de 300 µl. 

3. Un cop extreta la sang, primer es tanca el capil·lar amb un tap petit enganxat i a 

continuació amb et tap superior. 

4. Es centrifuga (2000 rpm, 5 min.) el capil·lar tancat en el recipient exterior. 

 

Extracció 

 

1. Afegir 10µl de plasma en un tub eppendorf. 

2. Afegir 30µl d’una solució de metanol amb estàndard intern. 

 Metanol amb estàndard intern 

[inicial]= 1µg / ml 

1/100 

[final]= 10µg/ l 

100 ml finals → 1ml estàndard intern + 99 ml metanol 
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3. Vortex durant 1 minut. 

4. Deixar 1 hora al congelador a -20°C. 

5. Centrifugar durant 3 minuts a 13000 rpm. 

6. Agafar el sobrenedant i posar-lo en un tub eppendorf amb filtre. 

7. Centrifugar el sobrenedant durant 10 minuts a 1000rpm. 

 

3.5 Anàlisi cromatogràfic de les mostres 

3.5.1 Equip utilitzat: 

- Agilent Technologies 6420 Triple Quad LC/MS 

- Agilent Technologies 1200 Series 

- Columna Agilent SB- C18  

o Mida partícules: 1.8 µm 

o Diàmetre: 2.1 mm 

o Longitud: 50 mm 

 

3.5.2 Mètode: 

- Volum d’injecció: 2 µl 

- Flux de les fases mòbils: 300 µl/minut. 

o Fase mòbil A: H2O + 0.1% àcid fòrmic. 

o  Fase mòbil B: Acetonitril + 0.1% àcid fòrmic. 

En la taula 11 es pot observar el flux de les dues fases mòbils A i B. 
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Temps 

[min] 
A  [%] B  [%] 

Flux 

[µl/min] 
Màx. pressió límit [bar] 

0 100 0 300 400 

2 100 0 300 -- 

7 30 70 300 -- 

8 0 100 300 -- 

9 0 100 300 -- 

10 100 0 300 -- 

15 100 0 400 -- 

Taula 11: Flux fases mòbils. 
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4 RESULTATS 

4.1 Desenvolupament del mètode 

 

S’han preparat els metabòlits que es volen estudiar en les concentracions que s’esperen 

trobar en la circulació sanguínia. Posteriorment es sotmeten els metabòlit a unes condicions 

determinades dins del cromatògraf. El cromatògraf és un mètode físic de separació en el 

qual els components es distribueixen en dues fases, la fase mòbil i la fase estacionària 

(immòbil). Cada metabòlit es trenca en fragments més petits amb una massa molecular 

determinada, quan es sotmeten a unes condicions fixades: energia de col·lisió, energia de 

fragmentació, voltatge d’acceleració i polaritat (Taula 12). 

Els fragments que s’obtenen de cada metabòlit, anomenats ions productes, i el temps de 

retenció són característics de cada metabòlit, per la qual cosa són els que ens permeten 

diferenciar cada metabòlit quan es disposa d’una mostra amb diferents components, que es 

volen separar (Museo nacional de ciencias naturales, Madrid). 

El temps de retenció és el temps característic que tarda un metabòlit particular en passar a 

través del sistema (des de la columna d’entrada fins el detector) sota unes condicions 

determinades. 

Les molècules solubles en aigua són les primeres que es separen, per la qual cosa el seu 

temps de retenció és menor (<2 minuts), això és degut a que el cromatògraf allibera primer 

la fase mòbil A (H2O + 0.1% àcid fòrmic), la qual permet la separació de molècules 

hidrosolubles. Posteriorment s’allibera la fase mòbil B (0.1% àcid fòrmic), que permet la 

separació de molècules liposolubles. 

En la primera fase experimental es van validar les transicions dels metabòlits a analitzar, les 

quals es descriuen en la taula 12. 

Metabòlit Ió precursor Fragmentador 
Energia de 

col·lisió 
Voltatge 

d’acceleració 
Polaritat 

Catequina 291 100 5 4 Positiu 

Galocatequina 307 60 30 4 Positiu 

Galocatequina 307 60 30 4 Positiu 

GSSG 614.1 125 24 4 Positiu 

GSSC 614.1 125 44 4 Positiu 
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Histidina 156 75 12 4 Positiu 

Histidina 156 75 40 4 Positiu 

Naringenina 273 120 20 4 Positiu 

Naringenina 273 120 16 4 Positiu 

Piridoxal 168 85 15 4 Positiu 

Piridoxal  168 85 15 4 Positiu 

Piridoxamina 169 70 8 4 Positiu 

Piridoxamina 169 70 20 4 Positiu 

PLP 248.1 110 12 4 Positiu 

PLP 248.1 110 28 4 Positiu 
Taula 12: Condicions de trencament dels ions precursors 

Continuació taula 12: Condicions de trencament dels ions precursors 

 

4.2 Determinació de metabòlits en sang 

 

Les mostres de sang que es volen analitzar es passen pel cromatògraf, el qual permet la 

separació dels diferents components presents en la sang. El temps de retenció i la massa 

molecular de l’ió producte de cada metabòlit, obtinguts a partir de les mostres patrons 

(apartat 4.1), és el que permet la diferenciació de cada metabòlit en el plasma.  

En la següent taula (Taula 13)es poden observar els resultats obtinguts a partir de les 

mostres obtingudes a patir del mètode amb capil·lars heparinitzats Microvette CB 300. 

Metabòlit Ió producte Temps de retenció 

Catequina 139 5.03 

Galocatequina 163 4.6 

Galocatequina 138 4.6 

GSSG 259.3 0 

GSSC 140.9 0 

Histidina 110 0.44 

Histidina 56.1 0.44 

Naringenina 153 6.55 

Naringenina 147 6.55 

Piridoxal 150 0.72 

Piridoxal 121.9 0.72 

Piridoxamina 152.1 0.72 

Piridoxamina 134 0.72 

PLP 150 1.09 

PLP 94.1 1.09 
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 Volunt. 
1 

Volunt. 
2 

Volunt. 
3 

Volunt. 
4 

Volunt. 
5 

Volunt. 
6 

Piridoxamina 43 13 4 7 10 8 

Histidina 647 567 304 600 451 105 

Piridoxal 63 -- -- -- -- 3 

PLP 89 11 -- -- -- -- 

Galocatequina -- -- 1 -- -- 1 

Catequina 79 40 23 30 32 19 

Quercitrina 3 2 1 1 1 2 

Quercetina 3 1 1 -- 1 2 

Naringenina 12 8 9 9 10 5 
Taula 13: Resultats obtinguts dels 6 voluntaris (mesurat en l’àrea de cada metabòlit). 

 

S’han identificat tots el metabòlits en les mostres de sang. La piridoxamina, la histidina, la 

catequina, la quercitrina i la naringenina s’han trobat en les mostres de sang dels 6 

voluntaris. Les diferències de concentració de cada metabòlit, entre els diferents voluntaris, 

poden ser causades per la dieta individual de cada voluntari, ja que, en l’extracció de les 

mostres de sang no s’ha tingut en compte la ingesta prèvia dels voluntaris. 

En la taula anterior (Taula 13) també es poden observar variacions en les concentracions 

dels diferents metabòlits en un mateix voluntari. Aquests variacions són degudes a que cada 

metabòlit es troba en la circulació sanguínia en una concentració determinada i 

característica. 

4.3 Validació del mètode Dried Blood Spot 

 

Els metabòlits que han donat resultats més significatius són la histidina, la piridoxamina, la 

catequina i la naringenina, tant en les mostres obtingudes a partir del mètode de referència, 

com en el mètode a validar(Dried Blood Spot) com es pot observar en la següent taula (taula 

14). Els resultats obtinguts de tots els metabòlits es poden observar en l’apartat Annexes 

8.1. 

Voluntari 1 

 Plasma (àrea) DBS (àrea) Comparativa [%] 

Histidina 647 148 22,9 

Piridoxamina 43 12 27,9 

Catequina 79 23 29,1 
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Naringenina 12 6 50 

Voluntari 2 

 Plasma DBS Comparativa [%] 
Histidina 567 196 34,6 
Piridoxamina 13 4 30,8 

Catequina 40 23 57,5 
Naringenina 8 7 87,5 

Voluntari 3 

 Plasma DBS Comparativa [%] 

Histidina 304 269 88,5 
Piridoxamina 4 317 7925,0 
Catequina 23 51 221,7 

Naringenina 9 11 122,2 

Voluntari 4 

 Plasma DBS Comparativa [%] 
Histidina 600 413 68,8 
Piridoxamina 7 11 157,1 

Catequina 30 27 90 
Naringenina 9 10 111,1 

Voluntari 5 

 Plasma DBS Comparativa [%] 

Histidina 451 1055 233,9 
Piridoxamina 10 5045 50450,0 
Catequina 32 397 1240,6 
Naringenina 10 10 100 

Voluntari 6 

 Plasma DBS Comparativa [%] 
Histidina 105 480 457,1 
Piridoxamina 8 534 6675,0 

Catequina 19 101 531,6 
Naringenina 5 14 280 
Taula 14: Comparativa mètode Dried Blood SpottingWorkflow respecte el mètode de referència amb capil·lars 
heparinitzats Microvette CB 300 (mesurat en àrea) 

En el següent gràfic (Figura 1) es pot observar, més fàcilment, la variació existent entre els 

resultats obtinguts de les mostres realitzades a partir del mètode Dried Blood Spot i les 

obtingudes a partir del mètode amb capil·lars Microvette CB 300. 
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Figura 1: Variació dels resultats obtinguts entre mètode el DBS i el mètode Microvette CB 300. 

 

Es realitza una comparativa dels resultats obtinguts dels metabòlits histidina, piridoxamina, 

catequina i naringenina. No es tenen en compte els altres metabòlits estudiats (piridoxal, 

PLP, galocatequina, quercitrina, quercetina, retinol i b-carotè), ja que, els resultats obtinguts 

no són significatius. 

Els resultats obtinguts amb el mètode Dried Blood SpottingWorkflow són molt variables 

respecte el mètode de referència, per la qual cosa, el mètode DBS no es pot validar.  

Les variacions en els resultats poden ser degudes a diferents causes: 

a) Diferent concentració de sang en el punt agafat de la targeta DSM, en la realització 

del mètode a validar, Dried Blood SpottingWorkflow. En la preparació de les mostres  

a partir del mètode amb capil·lars Microvette CB 300 s’utilitzen 10µl de sang i en el 

mètode DBS, 3mm de la targeta DMS. 

b) Els metabòlits no s’hagin extret correctament. 

c) Concentració d’aigua de les mostres: les mostres realitzades mitjançant el mètode 

DBS estan deshidratades, en canvi, les mostres obtingudes mitjançant el mètode de 

referència (Microvette CB 300) contenen aigua, la concentració de la qual pot variar 

en funció de l’estat d’hidratació del voluntari o voluntària. Per la qual cosa, la 

concentració de metabòlits en els dos tipus de mètodes pot variar degut a la 

concentració d’aigua.  
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Les molècules solubles en aigua, presents en la sang també poden canviar la seva 

conformació i unir-se amb altres molècules, canviant així el seu pes molecular, per 

formar molècules hidrofòbiques. Aquestes, no s’identifiquen en el cromatògraf, 

causant una reducció en la identificació de metabòlits en les mostres obtingudes amb 

DBS, respecte el mètode de referència. 

d) L’activitat enzimàtica és un altre factor que pot causar variació entre els resultats 

obtinguts, ja que, les mostres obtingudes a partir del mètode d’extracció de sang 

Microvette CB 300 tenen activitat enzimàtica i, en canvi, les que són obtingudes pel 

mètode a validar (DBS) presenten una reducció de l’activitat enzimàtica. Aquesta 

reducció és deguda a l’estat deshidratat de les mostres.   

e) Factors individuals de cada voluntari o voluntària: s’obtenen millors resultats dels 

pacients amb hipercolesterolèmia, ja que, el greix pot facilitar l’extracció d’alguns 

metabòlits. 

 

4.4 Efecte de la ingesta de xocolata sobre els marcadors metabòlics 

 

Es van realitzar dues extraccions de sang, en la primera els 4 voluntaris es trobaven en estat 

de dejú. La segona extracció de sang es va realitzar després de la ingesta dels aliments 

presents en les taules 15, 16, 17 i 18.  

Les mostres de sang van ser preparades, per ser analitzades al cromatògraf, a partir del 

mètode Dried Blood Spot i a partir del mètode de referència amb capil·lars Microvette CB 

300. 

Els 4 voluntaris, prèviament a la segona extracció de sang, van ingerir diferents tipus 

d’aliments. La xocolata és l’únic aliment ingerit pels 4 voluntaris, ja que, tots presenten 

variacions pel que fa a la seva dieta. En les següents taules es pot observar la ingesta de cada 

voluntari.  

Ingesta 
vol. 1 dona  

Grams Catequina Galocatequina Quercetina Naringenina 

Maduixes 100 6,36mg 0,05 mg -- -- 

Pastis de xocolata 100 4,64mg -- -- -- 

Xocolata negra 40 8,2mg -- -- -- 
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Formatge edam 70 -- -- -- -- 

Pa blanc 100 -- -- -- -- 

Coca-cola 200 -- -- -- -- 

tomàquet 15 -- -- 0,000645mg 0,021mg 

Total  19,2mg 0,05mg 0,000645mg 0,021mg 

Taula 15: Ingesta alimentària de la voluntària 1 (dona). 

Ingesta vol. 2 Grams Catequina Galocatequina Quercetina Naringenina 

Xocolata amb llet 100 4,64mg  --  -- -- 

Café  300  -- --  --  -- 

Total  4,64mg 0mg 0mg 0mg 

Taula 16: Ingesta alimentària del voluntari 2 (home). 

Ingesta vol. 3 Grams Catequina Galocatequina Quercetina Naringenina 

Pastís de xocolata 100 4,64mg -- -- -- 

Suc de taronja 250 -- -- -- -- 

Pa 60 -- -- -- -- 

Fuet 40 -- -- -- -- 

Tomàquet  10 -- -- 0,00043mg 0.014mg 

Total  4,64mg 0mg 0,00043mg 0,014mg 
Taula 17: Ingesta alimentària de la voluntària 3 (dona). 

Ingesta vol. 4 Grams Catequina Galocatequina Quercetina Naringenina 

Pastís de xocolata 100 4,64mg -- -- -- 

Café amb llet 250 -- -- -- -- 

Pa 60 -- -- -- -- 

Fuet 40 -- -- -- -- 

Tomàquet 10 -- -- 0,00043mg 0,014mg 

Suc de taronja 200 -- -- -- -- 

Xocolata amb llet 50 2,32mg -- -- -- 

Total  6,96mg 0 0,00043mg 0,014mg 

Taula 18: Ingesta alimentària del voluntari 4 (home). 

 

El voluntari 1 va ingerir maduixes i cacau (xocolata negra amb un 85% de cacau), que són 

fruites amb un elevat contingut de polifenols. El cacau conté entre 10 i 50mg de polifenols 
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per gram, per la qual cosa, quant més cacau contingui la xocolata més rica serà aquesta en 

polifenols. El cacau presenta una major concentració dels polifenols catequines i 

epicatequines, del grup dels flavan-3-ols. Les maduixes, en canvi, contenen sobretot 

antocianines (Speisky, Universidad de Chile). 

El tomàquet, ingerit pels voluntaris 1, 3 i 4, és un aliment ric en els polifenols quercetina i 

naringenina, però la quantitat ingerida, per tots tres voluntaris, és molt reduïda, per la qual 

cosa, l’increment d’aquests polifenols en la circulació sanguínia és gairebé nul; com es pot 

observar en les figures 9 i 10.  

En els gràfics es poden observar els resultats obtinguts de les mostres realitzades amb el 

mètode Dried Blood Spot i amb  el mètode Microvette CB 300.Es van realitzar quatre 

repeticions de cada mostra preparada amb el mètode DBS,  dels 4 voluntaris, i 

posteriorment es va realitzar la mitja dels resultats obtinguts de les repeticions de cada 

mostra. 

En l’apartat d’Annexes 8.2.2 es presenten els resultats numèrics(mesurat en àrea) obtinguts 

dels cromatogrames.  
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Figura 2: Resultats 
piridoxamina de 
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Figura 3: Resultats 
histidina de mostres 
realitzades amb el 
mètode DBS i  amb el 
mètode amb capil·lars 
Microvette CB 300. 

Figura 4:Resultats 

piridoxal de mostres 

realitzades amb el 

mètode DBS i  amb el 

mètode amb capil·lars 

Microvette CB 300. 

Figura 5: Resultats 
PLP de mostres 
realitzades amb el 
mètode DBS i  amb 
el mètode amb 
capil·lars Microvette 
CB 300. 
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No es va tenir en compte la quantitat de xocolata ingerida per cada voluntari, per la qual 

cosa es poden apreciar diferències en els resultats obtinguts dels 4 voluntaris. 

S’ha realitzat una estimació de les catequines ingerides a partir de la xocolata, i com es pot 

observar en les taules 15, 16, 17 i 18, el pacient 1 és el que ha ingerit més quantitat de 

catequines, seguit del voluntari 4. No obstant, en la figura 7 es pot apreciar una absència de 

d’aquest polifenol en algunes de les mostres de plasma realitzades amb el mètode 

d’extracció amb capil·lars Microvette CB 300, aquest fet pot ser causat per la baixa 

biodisponibilitat de les catequines o per la possible no extracció d’aquest metabòlit. 

Àrea 

Àrea 

Figura 6: Resultats 
galocatequina de 
mostres realitzades 
amb el mètode DBS i  
amb el mètode amb 
capil·lars Microvette 
CB 300. 

Figura 7: Resultats 
catequina de mostres 
realitzades amb el 
mètode DBS i  amb el 
mètode amb capil·lars 
Microvette CB 300. 
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El metabòlit quercetina es pot associar a la glucosa i a la ramnosa o a altres sucres com la 

galactosa, arabinosa, xilitosa i l’àcid glucurònic, aquesta unió redueix la biodisponibilitat de 

la quercetina. (Manach et al. 2005). 
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Figura 8: Resultats 
quercitrina de mostres 
realitzades amb el 
mètode DBS i  amb el 
mètode amb capil·lars 
Microvette CB 300. 

Figura 9: Resultats 
quercetina de mostres 
realitzades amb el 
mètode DBS i  amb el 
mètode amb capil·lars 
Microvette CB 300. 
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Els voluntaris 1, 3 i 4 van ingerir petites quantitats de tomàquets, els quals contenen 

naringenina. L’efecte d’aquesta ingesta és nul en els voluntaris 3 i 4, això pot ser degut a la 

difícil absorció de les naringenines, en el tracte gastrointestinal humà, ja que, com a màxim 

s’absorbeix un 15% de la naringenina ingerida (Manach et al. 2005). 

El suc de taronja ingerit pels voluntaris 3 i 4 no presenten valors significatius de naringenina, 

ja que, aquesta es troba principalment en les parts sòlides de la taronja (Manach et al. 2004) 

Es pot observar una gran variació entre els resultats obtinguts de les mostres realitzades 

amb el mètode Dried Blood Spot i les mostres realitzades amb capil·lars Microvette CB 300. 

Aquesta variació pot ser causada per diversos factors, els quals s’han explicat en l’apartat 

4.3.  

En alguns casos es pot observar una reducció en els resultats obtinguts post la ingesta 

d’aliments, respecte els resultats de les mostres extretes en estat de dejú. Aquesta reducció 

en la concentració d’alguns dels metabòlits estudiats pot ser causada per diversos factors: 

I. Els aliments ingerits no continguin aquests metabòlits o que la seva concentració no 

sigui significativa. 

II. Poden existir diferències individuals en l’absorció dels metabòlits estudiats. 

Àrea 

Figura 10:Resultats 

naringenina de mostres 

realitzades amb el 

mètode DBS i  amb el 

mètode amb capil·lars 

Microvette CB 300. 
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III. Durant els processos d’absorció, els metabòlits analitzats poden interaccionar amb 

altres components de la dieta reduint o augmentant la seva biodisponibilitat. 

IV. No s’hagin extret correctament els metabòlits 

V. El mètode DBS deshidrata la mostra de sang, la qual cosa fa que les molècules 

solubles s’uneixin amb altres molècules canviant així el seu pes molecular, per la qual 

cosa aquestes no es poden detectar amb el cromatògraf.  

La Coca-Cola ingerida conté cafeïna, la qual es pot unir als polifenols formant una 

molècula insoluble. 

Com es pot observar en les taules 15, 16, 17 i 18, cap dels quatre voluntaris van ingerir els 

polifenols PLP i quercitrina i la ingesta de galocatequina va ser molt reduïda per part del 

voluntari 1 (Taula 15), tot i així, s’han trobat aquests polifenols en la majoria de les mostres 

analitzades. La presència d’aquests metabòlits pot ser deguda a l’alimentació seguida pels 

voluntaris el dia anterior a l’extracció de sang, ja que aquests s’absorbeixen al còlon, per la 

qual cosa l’absorció és més lenta.   
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5 DISCUSSIÓ 

La metabolòmica és important per conèixer tots els metabòlits presents en un sistema 

biològic, ja sigui una cèl·lula, un òrgan o un teixit. Gràcies al coneixement del 

metaboloma es poden identificar nous biomarcadors útils en el diagnòstic precoç de 

determinades malalties i desenvolupar una medicina personalitzada, adaptada a cada 

pacient (Masana, 2009). 

Les mostres de plasma contenen una gran diversitat de components diferents, el que 

dificulta la identificació dels metabòlits. Per la qual cosa, es van realitzar prèviament 

mostres patrons de cada metabòlit, en les concentracions que s’esperen trobar en la 

sang, en persones sanes. Mitjançant l’anàlisi cromatogràfic  d’aquestes mostres, s’ha 

pogut confirmar que els metabòlits estudiats es poden detectar en les concentracions 

que es troben a la sang. El temps de retenció, el pes molecular i l’ió producte, 

obtinguts de la cromatografia de les mostres patrons, són característics de cada 

metabòlit, per la qual cosa s’utilitzen per identificar els metabòlits en mostres amb 

diversos tipus de components, com per exemple el plasma.  

Degut a la importància de l’estudi del metaboloma, un dels objectius d’aquest treball 

va ser la detecció de determinats metabòlits (catequina, piridoxal-5-fostat, 

naringenina, piridoxal, quercetina, quercitrina, histidina i piridoxamina) en mostres de 

plasma obtingudes a partir del mètode amb capil·lars Microvette CB 300. Els resultats 

obtinguts van ser satisfactoris, ja que es van poder detectar tots els metabòlits en els 6 

voluntaris diferents. No es van trobar determinats metabòlits en les mostres de plasma 

d’alguns dels voluntaris, la qual cosa pot ser deguda a la no ingesta d’aliments rics en 

els metabòlits estudiats o a la no extracció dels metabòlits.  

A més, es va avaluar una altra forma d’extracció de sang, el mètode Dried Blood Spot o 

DBS, mitjançant la comparació dels resultants obtinguts de les mostres d’aquest nou 

mètode amb els resultats de les mostres realitzades amb el mètode de referència 

Microvette CB 300.  El mètode DBS permet la identificació dels metabòlits estudiats, ja 

que s’han trobat aquests metabòlits en les mostres realitzades a partir d’aquest 

mètode. No obstant, hi ha molta variació entre els resultats obtinguts d’ambdós 

mètodes, per tant, no es pot validar el mètode DBS. 
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Aquesta variació en els resultats pot ser deguda a diversos factors: 

I. Les mostres realitzades amb el mètode DBS es troben deshidratades, per la 

qual cosa no influeix l’estat d’hidratació de l’individu. 

II. L’activitat enzimàtica es redueix en les mostres realitzades amb el mètode DBS, 

ja que, les mostres estan deshidratades. 

III. Les molècules solubles s’uneixen amb altres molècules, formant així una 

molècula insoluble amb major pes molecular, per la qual cosa no poden ser 

identificades en el cromatògraf. 

IV. En les mostres realitzades amb el mètode d’extracció de sang amb capil·lars 

Microvette CB 300 s’afegeix un estàndard intern, el qual serveix per compensar 

els possibles errors derivats de la manipulació de les mostres (Museo nacional 

de ciencias naturales, Madrid). En canvi, no s’afegeix aquest estàndard intern 

en les mostres realitzades amb el mètode DBS. La no addició de l’estàndard 

intern fa que els possibles errors de manipulació no siguin compensats, per 

tant, pot causar variació en els resultats obtinguts.  

El mètode DBS és, en alguns aspectes, millor que el mètode de referència amb 

capil·lars Microvette CB 300. Els principals beneficis d’aquest mètode respecte al 

mètode de referència són: facilitat d’ús, recollida de la mostra a distància (al 

domicili del pacient) i mostres són estables i transportables a temperatura 

ambient. No obstant, els resultats obtinguts són molt variables respecte el mètode 

de referència, per la qual cosa, s’haurien de realitzar més proves abans de validar 

aquest mètode. El mètode DSB seria adequat per estudis que només requereixin 

conèixer la presència o absència d’un determinant metabòlit, sense necessitat de 

quantificar-lo.  

Els resultats obtinguts en l’estudi de l’efecte de la ingesta de xocolata sobre els 

marcadors metabòlics també són molts variables, d’un mètode respecte l’altre, 

aquest fet pot ser degut als factors explicats en els punts anteriors.  

Els principals metabòlits ingerits pels 4 voluntaris són la catequina, la quercetina i 

la naringenina, no obstant els resultats obtinguts no concorden amb els metabòlits 
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ingerits, ja que, es pot observar una reducció en la concentració d’alguns d’aquests 

metabòlits ingerits. Les principals causes d’aquesta reducció són: 

I. Ingesta insuficient dels metabòlits analitzats. 

II. Diferències individuals en l’absorció dels metabòlits. 

III. Interacció dels metabòlits estudiats amb altres components de la dieta 

durant els processos d’absorció. Aquestes interaccions poden reduir o 

augmentar la biodisponibilitat dels metabòlits, com en el cas de la 

quercetina, per exemple, que es pot associar a la glucosa, a la ramnosa o a 

altres sucres, reduint la seva biodisponibilitat (Manach et al. 2005). 

IV. Extracció incorrecta dels metabòlits analitzats. 
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6 CONCLUSIONS 

 

Les conclusions principals d’aquest treball són: 

I. Els metabòlits histidina, catequina, naringenina, piridoxal, PLP, quercitrina, 

quercetina i galocatequina, poden ser detectats pel cromatògraf Agilent 

Technologies 6420 Triple Quad LC/MS, preparats en les concentracions que 

s’esperen trobar en la circulació sanguínia de persones sanes. 

II. S’han pogut detectar en sang els metabòlits citats en el punt I, a partir de 

mostres obtingudes amb el mètode d’extracció de sang amb capil·lars 

heparinitzats Microvette CB 300.  La concentració dels metabòlits presents en 

la sang pot variar segons la ingesta del voluntari o voluntària, per la qual cosa 

s’han detectat diferents concentracions de cada metabòlit en les mostres de 

sang dels 6 voluntaris, ja que, no s’han tingut en compte factors individuals dels 

voluntaris i voluntàries, com hipercolesterolèmia, ni la dieta prèvia a l’extracció 

de sang. 

III. En les mostres obtingudes a partir del mètode Dried Blood Spot (DBS) s’han 

identificat tots el metabòlits que es volien estudiar, sent els valors més 

significatius els obtinguts dels metabòlits histidina, piridoxamina, catequina i 

naringenina. Tot i que s’han pogut detectar els diferents metabòlits en 

aquestes mostres, el mètode DBS presenta resultats molt variables respecte el 

mètode de referència (extracció de plasma amb capil·lars heparinitzats 

Microvette CB 300). Aquesta variació és deguda a diversos factors, com el grau 

d’hidratació de les diferents mostres, l’activitat enzimàtica d’aquestes i factors 

individuals dels voluntaris i voluntàries. Un altre possible causant de les 

variacions de resultats entre els dos mètodes és que els metabòlits no s’hagin 

extret correctament.  

IV. Els resultats obtinguts en la valoració de l’efecte de la ingesta de xocolata sobre 

els marcadors metabòlics no són concloents, ja que, es poden observar tant 

increments com reduccions en les concentracions dels metabòlits ingerits. La 

reducció en la concentració d’un metabòlit ingerit pot ser causada per diversos 

factors, com per exemple la biodisponibilitat d’aquest. 
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8 ANNEXES 

8.1 Comparativa mètode Dried Blood SpottingWorkflow respecte el mètode de 

referència amb capil·lars heparinitzats Microvette CB 300 
 

Taula 19: Comparativa mètode Dried Blood SpottingWorkflow respecte el mètode de referència amb capil·lars 

heparinitzats Microvette CB 300 del metabòlit histidina. 

  
                   Piridoxamina 

 

INDIVIDU  
SEXE 

PLASMA Blood Spotting W. (DBS) DBS / PLASMA 

Voluntari 1 D 43 12 27,9 

Voluntari 2 H 13 4 30,8 

Voluntari 3 D 4 317 7925,0 

Voluntari 4 D 7 11 157,1 

Voluntari 5 D 10 5045 50450,0 

Voluntari 6 H 8 534 6675,0 

Taula 20: Comparativa mètode Dried Blood SpottingWorkflow respecte el mètode de referència amb capil·lars 

heparinitzats Microvette CB 300 del metabòlit piridoxamina. 

 
           Piridoxal 

 

INDIVIDU  
SEXE 

PLASMA Blood Spotting W. (DBS) DBS / PLASMA 

Voluntari 1 D 63 5 7,9 

Voluntari 2 H -- -- -- 

Voluntari 3 D -- -- -- 

Voluntari 4 D -- -- -- 

Voluntari 5 D -- 4 -- 

Voluntari 6 H 3 3 100,0 

Taula 21: Comparativa mètode Dried Blood SpottingWorkflow respecte el mètode de referència amb capil·lars 

heparinitzats Microvette CB 300 del metabòlit piridoxal. 

 

 
        Histidina 

 

INDIVIDU  
SEXE 

PLASMA Blood Spotting W. (DBS) DBS / PLASMA 

Voluntari 1 D 647 148 22,9 

Voluntari 2 H 567 196 34,6 

Voluntari 3 D 304 269 88,5 

Voluntari 4 D 600 413 68,8 

Voluntari 5 D 451 1055 233,9 

Voluntari 6 H 105 480 457,1 
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           PLP 

 

INDIVIDU  
SEXE 

PLASMA Blood Spotting W. (DBS) DBS / PLASMA 

Voluntari 1 D 89 -- -- 

Voluntari 2 H 11 -- -- 

Voluntari 3 D -- -- -- 

Voluntari 4 D -- -- -- 

Voluntari 5 D -- -- -- 

Voluntari 6 H -- -- -- 

Taula22: Comparativa mètode Dried Blood SpottingWorkflow respecte el mètode de referència amb capil·lars 

heparinitzats Microvette CB 300 del metabòlit PLP (piridoxal-5-fosfat). 

 
                Galocatequina 

 

INDIVIDU SEXE PLASMA Blood Spotting W. (DBS) DBS / PLASMA 

Voluntari 1 D -- -- -- 

Voluntari 2 H 0 -- -- 

Voluntari 3 D 1 -- -- 

Voluntari 4 D 0 -- -- 

Voluntari 5 D 0 -- -- 

Voluntari 6 H 1 -- -- 

Taula23: Comparativa mètode Dried Blood SpottingWorkflow respecte el mètode de referència amb capil·lars 

heparinitzats Microvette CB 300 del metabòlit galocatequina. 

                Catequina  

INDIVIDU SEXE PLASMA Blood Spotting W. (DBS) DBS / PLASMA 

Voluntari 1 D 79 23 29,1 

Voluntari 2 H 40 23 57,5 

Voluntari 3 D 23 51 221,7 

Voluntari 4 D 30 27 90,0 

Voluntari 5 D 32 397 1240,6 

Voluntari 6 H 19 101 531,6 

Taula24: Comparativa mètode Dried Blood SpottingWorkflow respecte el mètode de referència amb capil·lars 

heparinitzats Microvette CB 300 del metabòlit catequina. 

 
                Quercitrina 

 

INDIVIDU sexe PLASMA Blood Spotting W. (DBS) DBS / PLASMA 

Voluntari 1 D 3 1 33,3 

Voluntari 2 H 2 1 50,0 

Voluntari 3 D 1 1 100,0 

Voluntari 4 D 1 1 100,0 

Voluntari 5 D 1 2 200,0 
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Voluntari 6 H 2 3 150,0 

Taula25: Comparativa mètode Dried Blood SpottingWorkflow respecte el mètode de referència amb capil·lars 

heparinitzats Microvette CB 300 del metabòlit quercitrina. 

 
              Quercetina 

 

INDIVIDU SEXE PLASMA Blood Spotting W. (DBS) DBS / PLASMA 

Voluntari 1 D 3 0 0,0 

Voluntari 2 H 1 1 100,0 

Voluntari 3 D 1 1 100,0 

Voluntari 4 D 0 2 -- 

Voluntari 5 D 1 1 100,0 

Voluntari 6 H 2 3 150,0 

Taula26: Comparativa mètode Dried Blood SpottingWorkflow respecte el mètode de referència amb capil·lars 

heparinitzats Microvette CB 300 del metabòlit quercetina. 

 
                Naringenina 

 

INDIVIDU SEXE PLASMA Blood Spotting W. (DBS) DBS / PLASMA 

Voluntari 1 D 12 6 50,0 

Voluntari 2 H 8 7 87,5 

Voluntari 3 D 9 11 122,2 

Voluntari 4 D 9 10 111,1 

Voluntari 5 D 10 10 100,0 

Voluntari 6 H 5 14 280.0 

Taula27: Comparativa mètode Dried Blood SpottingWorkflow respecte el mètode de referència amb capil·lars 

heparinitzats Microvette CB 300 del metabòlit naringenina. 

 

8.2 Resultats de l’efecte de la ingesta de xocolata sobre els marcadors metabòlics 

 

 

Histidina 

Mostres Estat de dejú Ingesta maduixes i xocolata 

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Volt.4 Vol.1 Volt.2 Volt.3 Vol.4 

1 254 606 425 678 512 452 408 516 

2 409 536 441 578 570 447 413 300 

3 292 540 264 593 720 544 230 572 

4 389 375 376 557 665 333 550 385 

Mitja 336 514,25 376,5 601,5 616,75 444 400,25 443,25 
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Plasma 160 1616 1755 1575 2033 2361 177 1773 

Taula 28: Resultats histidina de mostres realitzades amb el mètode DBS i  amb el mètode amb capil·lars 

Microvette CB 300. 

Piridoxamina 

Mostres Estat de dejú Ingesta maduixes i xocolata 

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Volt.4 Vol.1 Vol.2 Vol.3 Vol.4 

1 4 11 11 9 13 11 9 13 

2 8 17 11 9 10 13 4 8 

3 7 5 4 8 26 8 4 10 

4 10 6 11 10 10 12 10 10 

Mitja 7,25 9,75 9,25 9 14,75 11 6,75 10,25 

Plasma 155 158 139 146 158 140 1 145 

Taula 29: Resultats piridoxamina de mostres realitzades amb el mètode DBS i  amb el mètode amb capil·lars 

Microvette CB 300. 

Piridoxal 

Mostres Estat de dejú Ingesta maduixes i xocolata 

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Volt.4 Vol.1 Volt.2 Volt.3 Vol.4 

1 2 4 6 4 3 9 6 7 

2 3 -- 7 4 3 29 7 7 

3 4  6 4 5 4 9 9 

4 4 8 7 5 3 9 7 10 

Mitja 3,25 3 6,5 4,25 3,5 12,75 7,25 8,25 

Plasma 6 51 5 6 13 9 0 5 

Taula 20: Resultats piridoxal de mostres realitzades amb el mètode DBS i  amb el mètode amb capil·lars 

Microvette CB 300. 

PLP 

Mostres Estat de dejú Ingesta maduixes i xocolata 

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Volt.4 Vol.1 Volt.2 Volt.3 Vol.4 

1 -- -- -- -- -- -- -- 1 

2 3 -- -- -- -- -- -- 1 

3 4 -- -- -- -- -- -- 1 

4 -- -- 1 1 -- 1 1 1 
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Mitja 1,75 -- 0,25 0,25 -- 0,25 0,25 1 

Plasma 0 2 1 1 1 0 1 0 

Taula 30: Resultats PLP de mostres realitzades amb el mètode DBS i  amb el mètode amb capil·lars Microvette 

CB 300. 

Galocatequina 

Mostres Estat de dejú Ingesta maduixes i xocolata 

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Volt.4 Vol.1 Volt.2 Volt.3 Vol.4 

1 -- -- 1 1 -- -- -- 1 

2 1 1 -- -- -- 1 1 1 

3 1 -- -- 1 1 -- -- 1 

4 2 1 -- 1 1 1 -- 1 

Mitja 1 0,5 0,25 0,75 0,5 0,5 0,25 1 

Plasma 0 1 1 1 1 1 1 0 

Taula 31: Resultats galocatequina de mostres realitzades amb el mètode DBS i  amb el mètode amb capil·lars 

Microvette CB 300. 

Catequina 

Mostres Estat de dejú Ingesta maduixes i xocolata 

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Volt.4 Vol.1 Volt.2 Volt.3 Vol.4 

1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- 

2 1 1 1 1 1 -- -- -- 

3 -- -- -- 1 -- -- -- -- 

4 -- -- -- 1 -- 1 1 -- 

Mitja 0,25 0,5 0,5 0,75 0,5 0,25 0,25 0 

Plasma 0 0 1 1 0 0 0 1 

Taula 32: Resultats catequina de mostres realitzades amb el mètode DBS i  amb el mètode amb capil·lars 

Microvette CB 300. 

Quercitrina 

Mostres Estat de dejú Ingesta maduixes i xocolata 

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Volt.4 Vol.1 Volt.2 Volt.3 Vol.4 

1 -- -- -- 2 1 -- -- -- 

2 2 -- 1 1 1 -- -- -- 

3 4 -- 1 -- 1 1 -- -- 
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4 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Mitja 1,5 0 0,5 0,75 0,75 0,25 0 0 

Plasma 0 1 1 1 1 1 0 0 

Taula 33: Resultats quercitrina de mostres realitzades amb el mètode DBS i  amb el mètode amb capil·lars 

Microvette CB 300. 

Quercetina 

Mostres Estat de dejú Ingesta maduixes i xocolata 

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Volt.4 Vol.1 Volt.2 Volt.3 Vol.4 

1 -- -- -- -- 2 -- -- -- 

2 -- -- 1 -- 2 -- 1 --- 

3 -- -- 2 -- -- -- -- -- 

4 -- -- 1 -- -- -- -- -- 

Mitja 0 0 1 0 1 0 0,25 0 

Plasma 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taula 34: Resultats quercetina de mostres realitzades amb el mètode DBS i  amb el mètode amb capil·lars 

Microvette CB 300. 

Naringenina 

Mostres Estat de dejú Ingesta maduixes i xocolata 

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Volt.4 Vol.1 Volt.2 Volt.3 Vol.4 

1 -- -- -- -- 2 -- -- -- 

2 -- -- 1 -- -- -- 1 --- 

3 1 -- 2 -- -- -- -- -- 

4 -- -- 1 --  -- -- -- 

Mitja 0,25 0 1 0 0,5 0 0,25 0 

Plasma 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taula 35: Resultats naringenina de mostres realitzades amb el mètode DBS i  amb el mètode amb capil·lars 

Microvette CB 300. 

 


