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1.RESUM

El càncer és una de les causes principals de morbiditat i de mortalitat en tot el món. El
càncer colorectal (CCR) és la neoplàsia més maligna del tracte gastrointestinal i ha
presentat un augment de la incidència i la mortalitat en les últimes dècades. Molts estudis
de casos i controls han demostrat una forta evidència d’una relació inversa entre el
consum de vegetals i fruites i el risc de càncer colorectal. Els estudis epidemiològics
suggereixen que el consum de composotos fenòlics i més concretament d'antocians
redueix el risc de diverses malalties, entre elles el càncer. El següent estudi pretén avaluar
l’efecte quimiopreventiu de la suplementació de la dieta amb polpa de poma vermella i
blanca en un model murí de rates amb càncer de còlon induït amb el carcinogen
azoximetà. Els resultats van mostrar efectes diferents en els dos períodes de temps de
treball (12 i 18 setmanes) amb una repercussió de la Golden Smoothee comparable amb el
5-Fluoracil. Per tant, la suplementació amb antocianines (almenys en la dosi estudiada:
una poma al dia) pot no tenir un efecte protector específic en relació amb el càncer
colorectal.

Paraules clau: càncer de còlon, poma, rates, compostos fenòlics, criptes.
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RESUMEN

El cáncer es una de las causas principales de morbilidad y de mortalidad en todo el mundo.
El cáncer colorectal (CCR) es la neoplasia más maligna del tracto gastrointestinal y ha
presentado un aumento de la incidencia de mortalidad en las últimas décadas. Muchos
estudios de casos y controles han demostrado una fuerte evidencia de una relación inversa
entre el consumo de vegetales y frutas y el riesgo de cáncer colorectal. Los estudios
epidemiológicos sugieren que el consumo de compuestos fenólicos y más concretamente
de antocianos reduce el riesgo de múltiples enfermedades, entre las cuales se encuentra el
cáncer. El siguiente estudio pretende evaluar el efecto quimioprotector de la
suplementación de la dieta con pulpa de manzana roja y blanca, respectivamente, en un
modelo murino de ratas con cáncer de colon inducido con el carcínogeno azoximetano. Los
resultados demostraron efectos distintos en los diferentes periodos de tiempo (12 y 18
semanas), con una repercusión de la Golden Smoothee comparable con la del 5-Fluoracilo.
Por lo tanto, la suplementación específica con antocianos (al menos con la dosis estudiada:
una manzana al día) no se ha mostardo en relación al cáncer colorectal.

Palabras clave: cáncer de colon, manzana, ratas, compuestos fenólicos, criptas.

4

ABSTRACT

Cancer is one of the most principal cases of morbidity and mortality arround the world.
Colorectal cancer (CRC) is the most malignant neoplasm of the gastrointestinal tract and it
presents an increase of the incidence and mortality on the last decades. Some case and
control studies demonstrate a strong evidence between the consumption of vegetables
and fruits and the risc of colorectal cancer. Epidemiologic studies suggest that the
consumption of phenolic compounds in general and of anthocyanins in particular reduces
the risc of some diseases, among them the cancer. The present study wants to evaluate the
chemopreventive effect of the diet suplementation with red and white fleshed apple
varieties, respectively, on a model of rats with induced CRC with azoxymethane. The
results show diferent effects in the 2 different times of work (12 and 18 weeks), and the
results of Golden Smoothee are similar to 5-Fluoracil. So, suplementation with
anthocyanins (unless in the dose studied: one flesh/day) may not have a great effect in
relation to colorectal cancer.

Keywords: colorectal cancer, apple, rats, phenolic compounds, crypts.
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2.INTRODUCCIÓ
2.1.EL CÀNCER COLORECTAL
En les últimes dècades, hi ha hagut un increment de la prevalença de càncers al món
(Pestana & Martins, 2016). Segons l’OMS, el càncer és un terme genèric per a un gran grup
de malalties que poden afectar qualsevol part del cos. Altres termes utilitzats són tumors i
neoplàsies malignes. Una característica definitòria del càncer és la ràpida creació de
cèl·lules anormals que es divideixen més enllà dels seus límits habituals, i que després
poden envair parts contigües del cos i estendre's a altres òrgans (metàstasi). Les
metàstasis són una de les principals causes de mort per càncer.
a

b

c

d

Figura 1. Progressió del càncer des de la cèl·lula tumoral inicial fins a un tumor maligne. a. Cèl·lula
tumoral inicial: una cèl·lula adquireix mutacions, causant la pèrdua del control de la divisió
cel·lular; b. Divisió de la cèl·lula més freqüent que les altres; c. Carcinoma in situ: el tumor roman al
seu lloc d’origen; d. Cèl·lules d’un tumor maligne: atreu el subministrament de sang; guanya la
capacitat de separar-se de la resta de les cèl·lules; s’estén a llocs distants (metàstasi). Extret de
http://schoolbag.info/biology/humans/31.html [consulta:25/7/17].

El càncer és una de les causes principals de morbiditat i de mortalitat en tot el món;
s’espera que creixi al món sencer a causa del creixement i envelliment de la població.
L’adopció dels comportaments de l’estil de vida que es coneixen que incrementen el risc
de càncer, com fumar, una dieta pobra en vegetals i fruites, inactivitat física, alt índex de
massa corporal (OMS) i canvis reproductors (incloent-hi menys parts i edat avançada en el
primer part), han augmentat encara més la càrrega del càncer en els països menys
desenvolupats econòmicament (Torre et al., 2015).
El càncer colorectal (CCR) és la neoplàsia més maligna del tracte gastrointestinal i ha
presentat un augment de la incidència i la mortalitat en les últimes dècades, i també als
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costos que estan associats amb el diagnòstic i tractament, aquest càncer s’ha convertit en
un important problema de salut pública mundial (Pestana & Martins, 2016).
Concretament, el CCR és el tercer càncer més freqüent en el món (http://www.wcrf.org;
dades 2012), el tercer càncer diagnosticat més comú en homes i el segon en dones (Kyle,
Sharp, Little, Duthie, & McNeill, 2010; Pestana & Martins, 2016; Torre et al., 2015). Es
tracta del quart més freqüent als Estats Units (https://seer.cancer.gov; dades 2016) i el
segon més freqüent a Europa (Ouakrim 2015). A Catalunya és el segon càncer més
freqüent entre les dones i el tercer entre els homes, i s’estima que es diagnostiquen 5000
casos nous cada any. És la segona causa de mort per càncer al nostre país (2100 morts
anuals), i la immensa majoria es produeixen en persones de més de 54 anys
(http://catsalut.gencat.cat; dades del 2016).
La taxa d’incidència de CCR més gran és a Austràlia/Nova Zelanda, Europa i Amèrica del
Nord, mentre que les més baixes es troben a Àfrica i el centre-sud d’Àsia (Figura 2). Les
taxes són més elevades en homes que en dones en la majoria de parts del món (Torre et
al., 2015). Finalment, el World Cancer Research Fund International prediu que l’any 2035
que el nombre de casos de càncer colorectal augmentaran fins a 1,36 milions en els homes
i a 1,08 milions en les dones (http://www.wcrf.org; dades 2012). Per tant, podem dir que
aquest tipus de càncer continuarà tenint una gran incidència en un futur.

Figura 2. Taxes d’incidència del c{ncer de còlon segons el sexe i l’{rea mundial. Extret de Torre et
al., 2015.
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La incidència del càncer colorectal està augmentant en alguns països on el risc era
històricament baix, més notablement a l’Oest asi{tic (Kuwait i Israel) i a l’Est d’Europa
(República Txeca i Eslovàquia). Les tendències en els països d'alt risc / alt ingrés han
variat durant els últims 20 anys; per exemple, les taxes van augmentar gradualment a
Finlàndia i Noruega, es van estabilitzar a França i Austràlia, i van disminuir en els Estats
Units. El decreixement de la incidència de càncer colorectal als Estats Units es limita als
majors de 50 anys, el que reflecteix principalment l'augment en la detecció i eliminació
dels adenomes precancerosos. L’increment en alguns països asi{tics i europeus de l’est pot
reflectir un increment de la prevalença dels factors de risc de càncer colorectal, incloent-hi
una dieta malsana, obesitat i el tabac (Torre et al., 2015).
En contrast a la tendència de la incidència, la disminució de les taxes de mortalitat per
càncer colorectal s'ha observat en un gran nombre de països d'arreu del món i són molt
probablement atribuïbles a la detecció del càncer colorectal diagnosticats en estats
inicials, la prevalença de factors de risc reduït, i / o millora dels tractaments (Baldassano,
Gold, Gevers, & Xavier, 2017.; Torre et al., 2015). Per exemple, amb el tractament
estàndard actual, les taxes de supervivència de cinc anys reportats per estadis TNM
(tumor, nòdul, metàstasi) I, II, III i IV de la malaltia són 93%, 77%, 48% i 7%
respectivament. Hi ha una bona evidència que indica que el cribratge per CCR incrementa
el diagnòstic del nombre de càncers en estadis inicials i el nombre d’adenomes
precancerosos retirats i com a resultat permet una reducció de la mortalitat específica per
càncer. Hi ha una reducció total de la mortalitat del CCR del 25% en aquells que es van
prendre les proves basades en el cribratge biennal (Baldassano et al., 2017). No obstant
això, l’increment en les ràtios de mortalitat encara ocorren als països que tenen recursos
més limitats i la incidència creixent, inclòs Brasil i Xile a Sud-Amèrica i Romania i Rússia a
l’est d’Europa (Torre et al., 2015).
El coneixement de la història natural de la malaltia i la possibilitat d’intervenir en una fase
anterior va portar a la implementació de programes de cribratge, que actualment
cobreixen la població major de 50 anys sense factors de risc per a CCR (Pestana & Martins,
2016).
Només un percentatge baix (5 – 10%) dels casos de CCR es manifesten en pacients amb
síndromes hereditaris mentre que la majoria de casos són esporàdics, que sorgeixen a
causa de l'alteració múltiple i mutacions que promouen la iniciació i progressió de la
seqüència displàsia-càncer (Baldassano et al., 2017).
Sobre el 95% de tots els CCR s’inicien a partir de pòlips adenomatosos de la mucosa
intestinal, amb un increment de l’edat; no obstant això, només un 10% dels adenomes
desencadenen en un CCR (Pestana & Martins, 2016).
Hi ha diversos factors de risc associats amb el desenvolupament de CCR, i alguns d’ells
impliquen un cribratge previ. L’edat és un dels principals factors de risc del
desenvolupament de CCR, amb un 90% dels casos s’ocasionen en individus de més de 50
anys, amb una edat mitjana de diagnòstic de 65 anys. Per aquesta raó, el CCR és considerat
una malaltia d’ancians (Pestana & Martins, 2016).
El CCR esporàdic apareix per estar fortament associat amb els factors d’estil de vida
incloent alguns components dietètics, alcohol i consum de tabac, i un estil de vida
sedentari. L’evidència d’aquestes associacions és convincent, per un consum de 10 g/dia
de fibra dietètica disminueix un 10% el risc de CCR, incrementa un 41% el risc de CCR en
aquells grups que beuen més alcohol en l’an{lisi dels casos, i disminueix el risc de CCR un
11% i un 12% de c{ncer de còlon per 30 minuts al dia d’activitat física. D’enç{ que es
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desenvolupa el CCR a partir d’una lesió precursora, aproximadament el 8% dels pòlips
més grans d’1 cm desenvolupa càncer al cap de 10 anys; hi ha l’avantatge potencial que les
intervencions sobre els diferents estils de vida poden alterar la història natural de la
malaltia. Els pacients amb pòlips tenen un risc augmentat de desenvolupar pòlips més
endavant i, per tant, un major risc per desenvolupar CCR subseqüentment (Baldassano et
al., 2017).
Així doncs, les mesures preventives per al càncer de còlon inclouen mantenir un pes
òptim, ser físicament actiu, minimitzar el consum de carn vermella i processada, reduir el
consum d’alcohol i evitar el tabac. El cribratge pot detectar pòlips colorectals que poden
ser retirats abans que es tornin cancerosos, igual que detectar el càncer en un estat
primerenc quan el tractament és normalment menys agressiu i té més èxit. Hi ha diferents
opcions de cribratge acceptades (ex. la prova fecal basada en guayaco sang oculta [FOBT],
el FOBT immunoquímic [o prova immunoquímica fecal], sigmoidoscòpia flexible, prova
d'ADN en femta, tomografia computada [CT] Colonografia ["colonoscòpia virtual"],
l’ènema de bari de doble contrast, i la colonoscòpia) encara que algunes d'aquestes
opcions són menys factibles per a les zones amb menys recursos (Torre et al., 2015).
Tot i que la colonoscòpia és un mètode de cribratge amb una alta sensibilitat, requereix un
examinador experimentat, implica un major cost, és menys convenient, i té més risc per al
pacient en comparació amb altres proves. El FOBT, que és econòmic i fàcil de dur a terme,
és una opció de cribratge més factible en moltes parts del món. Els programes de cribratge
colorectal basats en la població no es poden recomanar en molts països menys
desenvolupats, on la incidència de la malaltia encara no és prou alta com per a programes
de cribratge profitosos. Tanmateix, l’atenció futura s’haur{ d’enfocar en algunes {rees del
món desenvolupat amb una creixent i envellida població amb un increment de l’estil de
vida cada vegada més occidentalitzat (Torre et al., 2015).
A Catalunya, des de l’any 2000 l’Institut Catal{ de la Salut (ICS) ha iniciat el Programa de
detecció precoç de càncer de còlon i recte destinat a homes i dones d’entre 50 i 69 anys,
període d’edat de més risc (Figura 3). Aquest est{ basat en un FOBT. En cas d’un resultat
positiu es realitza una posterior colonoscòpia que confirmarà o no el resultat del cribratge
inicial (http://catsalut.gencat.cat; [consulta:25/7/17]).

Figura 3. Cartell sobre el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Catalunya.
Extret de http://ico.gencat.cat.
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2.2.MODELS IN VIVO DE CCR
Els models experimentals in vivo de CCR s’han utilitzat com a bioassajos per a l’estudi de
substàncies potencialment protectores enfront de la carcinogènesi colorectal. A més a més,
en els models animals de CCR hi ha evidències epidemiològiques contrarestades sobre els
efectes de diferents elements nutricionals en la incidència de càncer colorectal. De la
mateixa manera, els models experimentals de carcinogènesi intestinal també ens han
permès interpretar esdeveniments epigenètics relacionats amb determinades mutacions
(Mañé Almero, 2007).
Els models induïts per l'administració de diversos agents químics van adquirir rellevància
per ser relativament barats, fàcilment manipulables i raonablement reproduïbles. Aquests
models induïts han contribuït indubtablement al coneixement de la patogènesi de la
malaltia humana. Amb l'arribada dels animals manipulats genèticament, tot i encarir el
model experimental, s'ha produït un gradual abandó d'alguns models induïts (Mañé
Almero, 2007). Malgrat això, en l’actualitat, el model més utilitzat en la recerca segueix
sent l’induït amb carcinògens, fet palès a partir del nombre de publicacions en els últims
anys que mostra clarament una tendència alcista (recurs “Results by year” del Pubmed
[consultat el 25 de juliol del 2017]).
L’azoximet{ (AOM) i el seu precursor metabòlic 1, 2-dimetilhidrazina (DMH), són els
carcinògens utilitzats per estudiar els mecanismes moleculars de la carcinogènesi de còlon
en els rosegadors. Són models preferencials de carcinògens perquè indueixen tumors
sobretot en el còlon distal dels rosegadors i perquè els tumors presenten característiques
patològiques conegudes per ser associades amb càncer colorectal esporàdic humà. La
DMH i l’AOM són procarcinògens, que requereixen una activació metabòlica per part dels
enzims del citocrom P450 (P450), principalment CYP2E1. La DMH es sotmet a N-oxidació
per formar l'AOM, que, després de la hidroxilació, produeix metilazoximetanol (MAM). El
MAM és inestable d’una vida mitjana d’aproximadament 12 hores. Posteriorment, es
descomposa per produir formaldehid i un ió de metildiazoni molt reactiu, que alquila les
bases de DNA, resultant en la formació d'aductes d'ADN, incloent-hi O6-metilguanina (O6mG) i N7-metilguanina (N7-mG).
La persistència d’O6-mG pot conduir a la mutació dels oncogens i la iniciació de la
tumorigènesi (Mañé Almero, 2007; Megaraj et al., 2014). Actualment, al continent
europeu només es comercialitza l’AOM.

2.3.CCR I DIETA
El concepte que la dieta pot influir en el risc de CCR no és nou; des de fa més de 40 anys
s’han publicat observacions inicials de la raresa relativa del CCR a les poblacions d’Àfrica
que consumeixen un alt nivell de fibra en la dieta. El consum de carn vermella també s’ha
implicat com un factor de risc del CCR i alguns estudis epidemiològics han associat
l’increment del risc de c{ncer de còlon o adenoma amb un major consum de carn vermella.
En l’estudi EPIC, el risc absolut de desenvolupar CCR en 10 anys en participants de 50 anys
va ser d’1,71% per la categoria més elevada dels que consumien carn vermella i
processada i d’1,28% per la categoria més baixa. Un recent estudi prospectiu de >500000
individus de 10 poblacions europees a l’estudi EPIC va mostrar una disminució del 40% de
risc de CCR amb un major consum de fibra, i un alt consum de fruites i vegetals també s’ha
associat amb una reducció modesta del risc (Baldassano et al., 2017). Per tant, hi ha hagut
una creixent acceptació del vincle entre el consum de fruites i verdures i la millora de la
salut, això es pot associar, en part, als beneficis associats a la ingesta d’antioxidants
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naturals, tot i que la relació entre el consum de vegetals i fruites i el risc de càncer
colorectal sigui només subjectiu (Health & Hyson, 2011; Luo et al., 2015; McDougall,
Kulkarni, & Stewart, 2008).
Molts estudis de casos i controls han demostrat una forta evidència d’una relació inversa
entre el consum de vegetals i fruites i el risc de càncer colorectal (Lala et al., 2006), mentre
que la majoria, però no tots els estudis de cohorts prospectius han trobat associacions
estadísticament no significatives amb el consum total de fruites i/o vegetals (Luo et al.,
2015). Malgrat aquesta controvèrsia, les proves epidemiològiques i experimentals han
mostrat consistentment que les dietes riques en fruites i hortalisses disminueixen el risc
de càncer de còlon. Com a conseqüència, ha sorgit un interès per identificar els compostos
en fruites i hortalisses responsables d'aquesta protecció (Lala et al., 2006) que tindrien
propietats antioxidants (McDougall et al., 2008). Els principals antioxidants en les fruites
són la vitamina C i els polifenols (McDougall et al., 2008)
Centrant-nos en la fruita, la poma és una de les fruites més consumides arreu del món i és
una de les fonts dietètiques importants de compostos fenòlics. Està disponible durant tot
l’any al mercat, té un preu baix, i té una imatge de salut positiva (Ceymann, Arrigoni,
Schärer, Bozzi Nising, & Hurrell, 2012; Harker, Gunson, & Jaeger, 2003; Kelly Wolfe,
Xianzhong Wu, & Rui Hai Liu, 2003; X. Wang, Wei, & Ma, 2015).
La ingesta de pomes i productes de poma s'ha associat amb efectes beneficiosos sobre el
risc, els marcadors i l'etiologia del càncer, les malalties cardiovasculars, l'asma i la malaltia
d'Alzheimer. Una gran quantitat de treballs s'han centrat en els polifenols dietètics de
poma, en particular en les subclasses més abundants, inclosos flavonoides (60% de tots els
polifenols) i àcids fenòlics (30% del total de polifenols) (Health & Hyson, 2011). El
contingut de polifenols varia molt d'una varietat a una altra, però les procianidines són les
predominants (Gossé et al., 2005).
Els flavonoides es divideixen en diferents classes basades en l'estructura molecular,
diverses de les quals estan presents en quantitats significatives en els productes de la
poma, incloent-hi flavanols, flavonols i antocianidines, així com dihidrocalcones i àcids
hidroxicinàmics (Health & Hyson, 2011). Com a subgrup important dels flavonoides, les
antocianines són pigments vegetals solubles en aigua responsables del color blau, violeta i
vermell de molts teixits vegetals com baies, raïm, pomes, col verge i blat de moro (Prior &
Wu, 2006; L. S. Wang & Stoner, 2008). Es produeixen principalment com a glucòsids dels
seus respectius antocianidina-cromòfors d'aglicona (Figura 4), amb la porció de sucre
principalment unida a la posició 3 de l'anell C o a la posició 5, 7 a l'anell A. La glucosa, la
galactosa, l'arabinosa, la ramnosa i la xilosa són els sucres més comuns que s'uneixen a les
antocianidines com a formes mono-, di- o trisacàrids. Acutalment, estan descrites a la
natura 17 antocianidines diferents, del qual només sis d'elles, cianidina, delfinidina,
petunidina, peonidina, pelargonidina i malvidina, estan distribuïdes de forma ubiqua
(Figura 4). Les diferències en l'estructura química d'aquestes sis antocianidines comunes
es produeixen a les posicions 30 i 50 de l'anell B (Figura 4) (Prior & Wu, 2006). És de gran
importància per a la salut humana la concentració relativament alta d'antocianines en la
dieta. Els estudis epidemiològics suggereixen que el consum d'antocians redueix el risc de
malalties cardiovasculars, diabetis, artritis i càncer degut, almenys en part, a les seves
activitats antioxidants i antiinflamatòries (L. S. Wang & Stoner, 2008). Totes aquestes
activitats anteriors s’explicarien pel fet que els flavonoides no absorbits a l’estómac o a
l’intestí prim arriben al còlon en concentracions relativament elevades, particularment
pels flavonoides polimèrics (Prior & Wu, 2006; Zamora-Ros et al., 2017). Es va trobar que
4 hores després de donar gerds negres a porcs, aproximadament un 50% del total de les
11

antocianines van ser recuperades en el tracte gastrointestinal, principalment en el tracte
gastrointestinal inferior (Prior & Wu, 2006). Un estudi d'absorció en pacients amb
ileostomia va mostrar que d’un 66,9 a un 100% dels {cids fenòlics de la poma ingerits van
ser absorbits o metabolitzats en l'intestí prim, el que implica que un rang de 0 – 33%
podria arribar al còlon (Health & Hyson, 2011). Com altres flavonoides, les antocianines
són extensament metabolitzades per la microbiota intestinal i absorbides com petits àcids
fenòlics (Prior & Wu, 2006; Zamora-Ros et al., 2017). Per tant, els flavonoides poden
exercir els seus efectes protectors en el lumen intestinal i a nivell sistèmic després de
l'absorció (Zamora-Ros et al., 2017). Tanmateix, s’han identificat un llarg nombre de
flavonoides i altres compostos fenòlics en l’aigua colònica dels humans (Prior & Wu,
2006). Per tant, els antocians a l’arribar a l’intestí gros en una proporció important, ha fet
interessant estudiar el seu possible efecte amb el càncer de còlon.

NOM

R1

R2

Delfinidina

OH

OH

Petunidina

OCH3

H

Cianidina

OH

H

Pelargonidina

H

H

Peonidina

OCH3

H

Malvidina

OCH3

OCH3

Figura 4. Estructures químiques de 6 antocianidines comuns. Extret de L. S. Wang & Stoner, 2008.

Diversos estudis han detectat un efecte positiu entre els antocians i el càncer de còlon, en
un model prequirúrgic, 25 pacients amb càncer de còlon que no havien rebut tractament
previ consumien diàriament 60 g / dia (20 g / 3 vegades / dia) de gerds negres liofilitzats
durant 2 o 4 setmanes. Es van prendre biòpsies de teixit normal i tumoral abans i després
del tractament amb baies. Les baies van reduir les taxes de proliferació i van augmentar
l'apoptosi en els tumors de còlon, però no en criptes que semblaven normals. La
contribució de les antocianines en les baies a aquests efectes està sota investigació (L. S.
Wang & Stoner, 2008).
Un altre estudi volia investigar l’activitat quimiopreventiva d’extractes de nabius, arònies i
raïm avaluant múltiples biomarcadors del càncer de còlon en 344 rates mascle tractades
amb AOM distribuïdes en un grup control o el grup de suplementació durant 14 setmanes.
Les dietes contenien 3,85 g/kg d’antocianina monomèrica procedent dels diferents fruits.
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Es van avaluar els ACF, la proliferació cel·lular del còlon, els nivells d’orina del dany
oxidatiu del DNA i l’expressió dels gens ciclooxigenasa. Es va veure en els resultats una
reducció d'ACF en el grup tractat en respecte al grup control (Lala et al., 2006).
En un altre estudi semblant es volia veure l’efecte dels gerds negres liofilitzats en rates
mascle Fisher 344. Es van mirar els ACF, els tumors i la concentració de 8-hidroxi-2’desoxiguanosina. Es van utilitzar diferents dosis de gerds negres de 0 a 10% durant 9 i 33
setmanes. Es va detectar una disminució en els diferents aspectes estudiats (Harris et al.,
2001).
Els antocians de les patates de color violeta, de la col vermella i del panís de color violeta
s’ha vist que redueix significativament la carcinogènesi colorectal en rates mascles que
havien estat tractades amb 1,2-dimetilhidrazina (DMH) a les quals se’ls havia administrat
també 2-amino-1-metil-6-fenilmidazol (PhIP) el qual augmenta els carcinomes (Hagiwara
et al., 2001, 2002).
Tanmateix, en la poma, els antocians només es troben en la pell (Taula 1) (Health & Hyson,
2011). Malgrat això, grans quantitats de pell són llençades cada any tant a nivell industrial
(indústia conservera i “dels sucs”, aproximadament 7500 tones de pell) (Olfe, Ianzhong, &
Iu, 2003) com a nivell dels consumidors (Sekido et al., 2010).
Aquest ha estat un dels motius pels quals ha sorgit l’interès de treure al mercat una poma
que contingui els antocians presents en la pell a la seva polpa (Figures 5 i 6). D’aquí neixen
les varietats de polpa vermella: “Red-fleshed apples”. Des que es va descobrir la varietat
silvestre de poma de polpa vermella (Malus pumila “Niedzwetzkyana”) als boscos de les
muntanyes de Tian Shan (situades a l’Àsia central i interior1) per part del botànic rus
Niedzwetzky i especialment pel treball de dos agrònoms (Niels Hansen i Albert Etter) que
van desenvolupar les dos principals pomes de polpa vermella. A partir dels seus treballs i
en els darrers anys s’ha continuat la seva labor mitjançant encreuaments clàssics (és a dir
sense transgènics ni cisgènics2) amb varietats dolces de polpa blanca comercials, per tal
d’obtenir una poma de polpa vermella comercialment viable i atractiva (en termes de
calibre) ja que les varietats silvestres vermelles (M. Pumila ”Niedzwetzkyana”) són
comparables a la mida d’una cirera i a més a més són amargues. Fruit d’aquest treball
genètic anterior, la passada dècada es van obtenir quatre pomes de polpa vermella amb un
potencial comercialitzable. Aquestes són les “Baya Marisa” (Alemanya), “Rosette” (Gran
Bretanya), “Redlove” (Suïssa) i “Weirouge” (It{lia i Alemanya). Aquestes s’aproximen al
sabor comercial de les pomes conreades comercialment, però amb tocs d'un sabor i la
textura de la carn de "no-absolutament-poma", amb un matís de maduixa, gerd, grosella
vermella fent-les peculiars (http://www.suttonelms.org.uk) [consulta:01/08/17]

1 En un mapa politic actual, l’Àsia interior fa referència a les antigues regions semiautonòmiques de
la Unió Republicana Socialista Soviètica (URSS), que actualment són les repúbliques de Kazakhstan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Kirguizistan i Tadjikistan. L’Àsia central es refereix a la regió del nordoest de Xina fins a l’est, coneguda com a Xinjiang Uyghur.
Cisgènesi: Modificació genètica consistent a introduir en el genoma d’un organisme, generalment
una espècie vegetal, un o més gens naturals de la mateixa espècie o d’una espècie compatible
sexualment (http://www.enciclopedia.cat).
2

13

Figura 5. Mapa polític de la regió on es troben les muntanyes de Tian Shan.

Figura 6. Malus pumila “Niedzwetzkyana”, extret de http://www.florafinder.com/.
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Taula 1. Concentració dels compostos fenòlics de la poma sencera (liofilitzada) i el suc de poma.
Taula adaptada de Health & Hyson, 2011.

Compost fenòlic

Poma sencera Suc
natural Suc comercial
mg/kg pes net mg/L
g/L
50 – 3000
57 – 593
69 – 259
(àcid
15 – 2960

Àcids hidroxicinàmics
5-àcid cafeòilquínic
clorogènic)
p-àcid coumaroilquínic
Flavan-3-ols/procianidines
Procianidines B2
Procianidines C1
(-) Epicatequines
(+) Epicatequines
Procianidines oligomèriques
Flavonols
Dihidochalcones
Antocianines (polpa vermella)
Polifenols totals

4 – 260
4622 – 25480
69 – 2000
58 – 970
69 – 2760
10 – 720
1374 – 19850
80 – 1660
49 – 434
10 – 551
5230 – 27240

50 – 393

14 – 124

n.d.
0,4 – 27
10 – 171
n.d.
154 – 970

n.d.
4 – 14
9 – 87
n.d.
110 – 459

La cianidina 3-galactòsid (Figura 7) és l’antocianidina més abundant en les pomes
(representant al voltant del 98% del contingut total d'antocians) (Bars-Cortina, Macià,
Iglesias, Romero, & Motilva, 2017; X. Wang, Li, et al., 2015).

Figura 7. Fórmula química de la cianidina 3-galactòsid.

A partir dels estudis anteriors, i tenint en compte la f{cil accessibilitat d’aquesta fruita a
escala mundial, en aquest estudi s’ha volgut veure si els antocians presents de forma
natural en aquests noves pomes de polpa vermella són suficients, a una dosi en rosegadors
equivalent a un consum hum{ diari d’una polpa de poma poma al dia, per tal de prevenir o
retardar les fases inicials del càncer de còlon en un model de Rattus norvegicus induït amb
AOM.
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3.JUSTIFICACIÓ

La dieta, a més a més d’aportar-nos els nutrients essencials per tal de poder satisfer les
necessitats metabòliques del nostre cos, també ens ajuda a millorar l’estat de salut i a
disminuir el risc de patir algunes malalties cròniques. L’estudi d’aquesta relació entre la
ingesta de compostos fitoquímics, entre els que s’inclouen els compostos fenòlics, i la
modulació de l’expressió gènica és estudiat per la disciplina de la nutrigenòmica que en els
darrers anys ha experimentat un gran auge (Braicu et al., 2017). Per altra banda, el
consum de fruites i verdures diàriament està descrit a la literatura que ens podria ajudar
en la prevenció d’aquest tipus de patologies (Lala et al., 2006; McDougall et al., 2008). El
consum d’aquests productes garanteix una aportació molt important de la majoria dels
micronutrients, de fibra dietètica i d’antioxidants. Per aquest motiu l’OMS (Organització
Mundial de la Salut), juntament amb la FAO (Food and Agriculture Organization),
recomana el consum de 400 g de fruites i verdures al dia (http://www.who.int).
Tal com s’ha dit anteriorment, la poma és un dels productes més consumits arreu del món
i de manera continuada durant l’any, però alguns dels components potencialment
beneficiosos en són retirats abans del seu consum (com és el cas dels antocians presents
en la pell). És doncs per aquesta raó, i perquè s’han vist efectes saludables enfront aquests
compostos presents en altres fruites (Lala et al., 2006; L. S. Wang & Stoner, 2008), que es
vol conèixer si les pomes de polpa vermella tenen un efecte més significatiu pel seu alt
contingut en antocians enfront de les pomes comercials de polpa blanca sobre el càncer de
colòn. En aquest treball s'han inclòs dos grups d'estudi control, que inclouen un grup
experimental al qual se li ha administrat cianidina 3-O-galactòsid, el principal antocià de
la poma, a través d’una sonda oro-gàstrica per tal de comprovar si aquest compost podria
ser el responsable del possible efecte beneficiós en la prevenció del càncer de còlon de la
poma de polpa vermella. També s’ha volgut comparar l’efecte quimiopreventiu de la polpa
amb un grup control positiu que se l’ha sotmès a un tractament quimioterapèutic (5Fluorouracil) seguint una posologia anàloga al tractament humà (Kensara et al., 2016).
Sobre la base dels resultats d'aquest treball es podria incentivar a la població a ingerir la
pell de la poma així com, en un futur, introduir aquesta nova varietat de poma de polpa
vermella en la nostra dieta.

16

4.OBJECTIUS

L’objectiu general d’aquest treball es centra en l’avaluació de l’efic{cia quimiopreventiva
de la suplementació de la dieta amb polpa de poma vermella i blanca, respectivament, en
un model murí de rates Wistar amb càncer de còlon induït amb el carcinògen azoximetà
(AOM).
Per a la consecució d’aquest objectiu principal es plantegen el següents objectius
específics:
1. Preparació dels diferents pinsos suplementats i seguiment de l’índex de conversió
(pinso consumit / increment de pes) en cada grup i del guany diari de pes promig.
2. Seguiment del desenvolupament neoplàsic mitjançant colonoscòpia.
3. Estudi histopatològic del còlon i cec: evaluació del control del desenvolupament de
criptes aberrants (ACF) i de focus amb deficiència de producció de mucina (MDF).
4. Anàlisi i interpretació dels resultats.
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5.MATERIAL I MÈTODES

1. Reactius
L’azoximet{ (AOM) i 5-Fluorouracil (5-FU) s’han adquirit a Sigma-Aldrich (St Louis, MO,
EUA). La cianidina-3-O-galactòsid s’ha obtingut a Extrasynthese (Genay Cedex, França). La
resta de productes químics utilitzats han estat de grau analític.
2. Material botànic per a l’assaig in vivo: la poma (Malus pumila)
2.1. Varietats implicades.
Quatre varietats diferents de polpa roja tipus 1 (‘RS-1’ (Red Moon Companie, It{lia) i
‘107/06’, ‘117/06’ i ‘119/06’ (Lubera AG, Suïssa)) protegides i comercialitzades a la Unió
Europea sota la marca Redlove Era van ser seleccionades i caracteritzades
fitoquímicament. Per altra banda, cinc varietats de polpa blanca noves (Brookfield Gala,
Zhen Aztec Fuji i Story) i tradicionals (Golden Smoothee i Granny Smith) van ser
seleccionades (Figura 8). Totes aquestes nou varietats han estat facilitades gràcies a la
col·laboració amb el Dr. Ignasi Iglesias de l’IRTA FruitCentre (Lleida, Catalunya, Espanya).
Les pomes van ser recollides d’arbres de sis anys, empeltats sobre M9 EMLA en la parcel·la
experimental que disposa l’IRTA a Mollerussa al municipi de Torregrossa (Lleida,
Catalunya, Espanya).

Figura 8. Varietats de poma de polpa blanca i vermella estudiades (Bars-Cortina et al., 2017).

A partir del 15 de juliol de 2016 fins a la primera quinzena de novembre es va anar
recol·lectant els fruits de les diferents nou varietats contemplades dins el mateix grau de
maduració: tenint en compte la fermesa de la polpa (rang situat entre 7.5-8.5 kg) i l’índex
de midó (rang 6.5-7.5, basat en el codi numèric 1-10 d’EUROFRU) (Iglesias, Echeverría, &
Soria, 2008).
Un cop les pomes recollides directament de l’arbre van ser transportades al laboratori del
grup d’antioxidants on van ser rentades, pelades i es va retirar el seu cor. La pell i la polpa,
per separat, un cop tallades amb l’ajuda d’una mandolina van ser congelades en nitrogen
líquid i a continuació liofilitzades (liofilitzador Telstar Lyobeta 15, Terrassa, Catalunya,
Espanya). Cada poma liofilitzada (polpa i pell per separat) va ser envasada al buit i
congelada a -80ºC fins a la seva posterior caracterització fitoquímica a través del mètode
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de cromatografia líquida d’ultraresolució acoblada a l’espectrometria de masses (ULPCMS/MS) descrit en Bars-Cortina et al. (2017).
2.2. Caracterització fitoquímica de les nou varietats i del pool.
Per a cadascuna de les nou varietats i segons la producció obtinguda, 35-45 unitats de
pomes van ser recollides, de les quals nou pomes/varietat van ser analitzades per separat
i poder avaluar-ne la variabilitat fitoquímica dins de cada varietat (TFG Prieto, N, 2017).
Per altra banda, per a seleccionar el material bot{nic per a l’estudi in vivo en model murí
de càncer de còlon induït per carcinògen, es va procedir a realitzar un pool format per
aproximadament 35-40 polpes/varietat (a excepció de les varietats ‘Brookfield Gala’ i
‘Story’) per tal d’analitzar-ne el contingut en compostos fenòlics (incloent-hi per tant el
component antoci{nic). L’objectiu d’aquesta anàlisi dels 9 pools era escollir la varietat de
polpa roja de la campanya 2016 amb el contingut més elevat d’antoci{ns i triar la varietat
de polpa blanca amb un perfil fenòlic més similar al de la polpa roja escollida. Aquestes
dues varietats escollides serien les utilitzades en l’estudi in vivo descrit en el següent
apartat.
Els resultats analítics obtinguts es resumeixen a la Taula 2.
Per a l’estudi in vivo, van ser seleccionades la varietat ‘RS-1’ de polpa vermella a causa del
seu contingut més elevat d’antocians i la varietat tradicional i típica de les Terres de
Ponent Golden Smoothee ja que presentava un valor total de compostos fenòlics molt
similar a la varietat de polpa roja seleccionada i també gràcies a la seva disponibilitat per
part de la parcel·la experimental de l’IRTA.
3. Estudi in vivo
3.1. Aprovació ètica.
L’estudi animal proposat va ser aprovat pel Comitè Ètic d’Experimentació Animal de la
Universitat de Lleida (procediment CFEA 02/06-16). Al llarg de tot l’experiment, els
animals van rebre un tracte d’acord amb els criteris descrits a la Guia d’ús i manteniment
d’animals de laboratori (2011), publicat per “Institute for Laboratory Animal Research”.
3.2. Animals experimentals.
Seixanta rates Wistar mascle sanes de 150-175 g van ser adquirides a Charles River
Laboratoires (Saint-Germain-sur-l’Arbresle, França) van ser allotjades a l’estabulari de la
Universitat de Lleida (edifici HUAV-Unitat Docent) en gàbies convencionals per rata (2
animals/gàbia) en sales climatitzades a 22ºC±3ºC i 50-60% d’humitat relativa amb cicle
controlat de llum/foscor de 12 h, mantingudes amb pinso de manteniment (Envigo Teklad
Global Diet 2014, lot 3201, Settimo Milanese, Itàlia) i aigua, ambdós subministrats ad
libitum.
El motiu d’escollir només el sexe masculí no és únicament un motiu bibliogr{fic o
tradicional en aquests tipus d’estudis sinó que ha estat degut a la susceptibilitat més gran
d’aquest sexe enfront del càncer de còlon i recte, comparat amb el sexe femení. Les
principals raons que expliquen aquesta diferent susceptibilitat és a causa del factor
colonoprotector dels estrògens (Weige, Allred, & Allred, 2009; Williams, DiLeo, Niv, &
Gustafsson, 2016; Yan, Spitznagel, & Bosland, 2010) i més recentment s’est{ veient l’efecte
afegit i detrimental que jugaria l’hormona masculina: testosterona (Roshan, Tambo, &
Pace, 2016).
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Taula 2. Caracterització fenòlica dels 9 pools analitzats, expressat en mg/kg polpa liofilitzada. NA: No analitzat (les varietats de polpa blanca tenen quantitats
negligibles d’antocians en polpa (Prieto, N, 2017), i per aquest motiu, no es va analitzar en el pool;
DS: Desviació estàndard.

mg/kg polpa liofilitzada

n=40

n=39

n=37

n=36

n=40

n=35

n=30

n=20

n=10

107/06

117/06

119/06

RS-1

Golden

Fuji

Granny

Brookfield

Story

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

Total antocianines

175,71

2,21

156,69

15,51

108,96

3,09

194,69

1,28

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Compostos fenòlics
totals (excepte
antocianina)

1312,67

56,41

1047,11

140,78

1196,07

130,12

1425,66

135,05

1328,39

86,33

1674,17

71,80

1778,68

81,44

1398,05

51,59

869,06

65,33

Àcids fenòlics totals

1025,65

14,67

784,56

53,18

884,46

36,82

1213,19

91,32

602,95

20,23

771,69

17,82

525,86

34,65

884,93

14,02

255,01

19,54

Dihidrochalcones totals

187,37

31,18

191,10

73,27

184,47

73,54

70,51

30,25

128,26

29,11

100,83

18,57

144,65

19,35

116,85

27,80

112,48

18,84

Flavan-3-ols totals

36,52

3,85

28,50

2,76

51,76

3,40

34,25

1,92

471,72

31,77

644,73

14,65

895,11

17,99

322,19

5,65

392,69

10,05

Flavones totals

1,43

0,05

1,39

0,19

2,34

0,56

3,63

0,64

0,33

0,14

0,22

0,12

1,99

0,45

0,61

0,02

0,53

0,15

Flavonols totals

57,05

6,38

36,14

9,92

68,39

15,49

94,64

10,67

124,33

4,61

155,90

20,52

208,61

8,83

72,71

3,92

107,65

16,68

Flavanones totals

4,66

0,29

5,42

1,46

4,65

0,31

9,44

0,25

0,80

0,47

0,80

0,14

2,47

0,18

0,75

0,18

0,69

0,06
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3.3. Disseny experimental (estudi LLARS 2017).
Abans d’entrar les rates en l’experiment van passar per un període d’aclimatació de 5 dies.
Per a la inducció de càncer colorectal, l’azoximet{ (AOM) (100 mg) s’ha dissolt en 2 ml de
solució de fosfat salí tamponat (PBS) que s’ha aliquotat en alíquotes de 250 µl congelades a
-80ºC fins al seu ús. Solucions de treball de 1,25 µg/ml d’AOM van ser preparades
dissolvent les alíquotes individuals de 250 µl en 10 ml de sèrum fisiològic estèril (0,9%).
L’azoximet{ va ser injectat intraperitonealment a la dosi de 15 mg/kg, un cop per setmana
durant dues setmanes consecutives (Kensara et al., 2016).
Les seixanta rates van ser separades en els següents sis grups descrits a continuació i en la
Figura 9.
Grup 1 (Control negatiu) (n=10): injectades amb una solució salina normal estèril 0,9%
una vegada a la setmana durant dues setmanes i alimentades diàriament amb pinso
estàndard de manteniment (Envigo Teklad Global Diet 2014, lot 3201).
Grup 2 (Control positiu) (n=10): inducció de càncer de còlon mitjançant injecció
intraperitoneal d’AOM i alimentades di{riament amb pinso est{ndard de manteniment
(Envigo Teklad Global Diet 2014, lot 3201).
Grup 3 (Fluoracil) (n=10): tractament amb Fluoracil com agent quimioteràpic injectat
intraperitonealment (seguint posologia anàloga del tractament quimioteràpeutic humà
(El-Shemi et al., 2016) després de la inducció de cáncer de còlon mitjançant la injecció
d’AOM i alimentades diariàment amb pinso estàndard de manteniment (Envigo Teklad
Global Diet 2014, lot 3201).
Grup 4 (poma de polpa blanca) (n=10): inducció de càncer de còlon mitjançant injecció
d’AOM i alimentades di{riament amb pinso estàndard de manteniment (Envigo Teklad
Global Diet 2014, lot 3201) suplementat amb polpa de Golden Smoothee.
Grup 5 (poma de polpa vermella) (n=10): inducció de càncer de còlon mitjançant
injecció d’AOM i alimentades diàriament amb pinso estàndard de manteniment (Envigo
Teklad Global Diet 2014, lot 3201) suplementat amb polpa de RS-1.
Grup 6 (cianidina-O-galactòsid) (n=10): inducció de càncer de còlon mitjançant injecció
d’AOM, segueix una alimentació amb pinso est{ndard de manteniment (Envigo Teklad
Global Diet 2014, lot 3201) que es suplementat amb estàndard cianidina-O-galactòsid,
antoci{ majoritari de la poma de polpa vermella, per mitj{ d’una sonda oro-gàstrica.
L’experiment ha tingut lloc des del 19 de gener de 2017 fins a l’1 d’agost de 2017.
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Figura 9. Cronograma del disseny experimental de 18 setmanes de durabilitat en Rattus norvegicus,
soca Wistar.
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3.4. Dietes experimentals.
Per tal de tenir una homogeneïtat en l’alimentació de tots els grups experimentals, tot el
pinso adquirit en forma de pellet de 12 mm de di{metre va ser disgregat amb l’ajuda d’un
molí per tal d’obtenir-lo en forma de partícules de < 1mm de diàmetre. Aquesta textura va
permetre la incorporació de la poma liofilitzada de forma adequada i homogènia abans de
rehidratar el pinso de nou per a donar-li de nou la forma de pellet i el seu posterior
liofilitzat necessari per a eliminar el seu contingut hídric i poder aconseguir de nou el
format de pellet subministrat a les rates.
A partir de la dita anglesa de “An apple a day, keeps the doctor away” es va fer consumir a
les rates dels grups experimentals de poma l’equivalent al consum d’una poma di{ria en
humans, tenint en compte un mètode de normalització basat en l’{rea de la superfície del
cos i no basada en una simple conversió en la diferència de pes entre l’espècie humana i la
rata (Reagan-Shaw, Nihal, & Ahmad, 2008).
El pes en fresc mitjà de les polpes comercials recol·lectades a la plantació experimental de
l’IRTA en la campanya 2016 era aproximadament de 200 g que un cop liofilitzades va
passar a prendre un valor mitjà de 35,7 grams. Per tant, s’ha volgut administrar una dosi
diària equivalent en humans de 35,7g de polpa de poma liofililitzada al model de rata. Per
a fer-ho possible s’ha utilitzat la fórmula següent de dosis equivalent en humans (ReaganShaw et al., 2008):
(

)(

)

(

)

on aïllarem la dosis

animal, tenint en compte que Km animal = Km rata= 6, Km humana (adult) = 37 i DEH =
576,13 mg/kg/dia, tenint en compte que el pes mitj{ mundial de l’espècie humana és 62
kg (article BMC Public Health 2012, 12:439).
Fruit d’això, tenim que la dosis diària a aportar a les rates perquè tinguin un consum
equivalent als humans d’una poma di{ria és 3552,8 mg polpa liofilitzada/kg de rata/dia.
Setmanalment es controlava el pes així com la ingesta diària per tal de conèixer la
quantitat de poma necess{ria d’afegir al pinso per a respectar aquesta posologia.
Pel que fa al grup de sonda oro-g{strica se’ls subministrava pinso control i 2 cops per
setmana se’ls administrava la dosi equivalent a 3,5 dies que ingeririen de cianidina
galactòsid, tenint en compte que aquest compost es troba a una concentració en el pool de
RS-1 de 182 mg/kg polpa liofilitzada. Com en el cas del pinso, la dosis s’ajustava
setmanalment al pes mitj{ de les rates per tal d’assegurar la posologia correcta (3552,8 mg
polpa liofilitzada/kg de rata/dia) al llarg de tot l’estudi. L’estàndard de cianidina
galactòsid (50 mg) es diluïa en 5 ml d’aigua Milli Q (10mg/ml) que es guardava en
alíquotes a -80ºC i que es diluïa (amb el mateix solvent) a la concentració adequada en
funció del pes de les rates.
3.5. Recollida de dades (pes, ingesta sòlida, líquida, índex de conversió...).
Setmanalment, al llarg de tot l’estudi s’han recollit v{ries dades: control de pes, ingesta
di{ria de pinso i ingesta di{ria d’aigua. L’objectiu era poder valorar si es produïa alguna
diferència estadística.
Per altra banda, s’ha volgut incorporar dos conceptes molt emprats en la producció animal
malgrat que la rata no és una espècie destinada al consum hum{ però s’ha considerat molt
interessant estudiar l’índex de conversió així com el guany de pes promig.
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El guany de pes promig mesura el guany de pes de l’animal/dia. L’índex de conversió es
defineix com la quantitat necess{ria de pinso ingerit per assolir l’augment d’un quilogram
de pes viu o també es pot referir al consum total de pinso entre un interval de temps.
L’índex de conversió (FCR, en anglès: factor conversion ratio) és un par{metre molt usat
en nutrició animal, ja que busca optimitzar el consum de pinso (ja que aquest representa
un dels majors costos de producció d’animals d’engreix). L’índex de conversió com més
baix sigui, més eficient ser{ la conversió de pinso en pes de l’animal. No obstant això, a
mesura que augmenta l’edat de l’animal l’índex de conversió augmenta i, per tant,
empitjora
l’eficiència
(http://www.pigprogress.net/Breeding/SowFeeding/2009/4/Taking-control-of-feed-conversion-ratio-PP005927W/
)
[consulta:
08/08/17] perquè l’ingesta de pinso ja no es destina a creixement de massa muscular. En
el cas del porcí, en la fase de deslletament és quan presenten índexs de conversió més
baixos, ja que és aquest moment quan els músculs i ossos creixen. I aquesta situació és
anàloga a tots els animals, a mesura que l’animal ja es gran, arriba a una situació de
plateau, de manteniment de les estructures, ja no pot créixer més. Això fa que aquests
paràmetres (índex de conversió i guany de pes promig) només sigui interessant
d’estudiar-los en les fases de més creixement. En la darrera dècada s’ha vist que diferents
olis essencials redueixen l’índex de conversió en diferents espècies destinades al consum
humà. Tot això ha propiciat la comercialització de diversos productes basats en metabòlits
secundaris de plantes que s’afegeixen al pinso: Crina Poultry Plus, Xtract Nature....
Un cop construïdes les corbes de creixement dels diferents grups experimentals i
localitzades la regió de més creixement, s’ha decidit avaluar l’índex de conversió i guany
de pes promig en dos períodes de temps: setmana 3 – 5 (període injecció AOM) i setmanes
5 – 12 (període post AOM). Durant el període d’injecció d’AOM es produeix una pèrdua de
pes. Per aquest motiu, s’ha considerat interessant estudiar aquests par{metres per veure
si els compostos fenòlics de la poma són capaços o no de millorar la conversió en carn.
3.6.Colonoscòpia.
S’ha realitzat una exploració colonòscopica en els diferents grups experimentals per tal
d’avaluar la din{mica de l’aparició i creixement de pòlips amb una tècnica in vivo com és el
colonoscopi. L’equip utilitzat (colonoscopi rígid Coloview, Karl Storz, Tuttlingen,
Alemanya) est{ pensat per ratolí però en l’espècie de rata permet observar la totalitat del
còlon distal, que en definitiva és la regió del còlon on es produiran més tumors a causa del
cancerígen administrat.
3.7. Sacrifici i recollida de teixits.
Tal com recull la Figura 9, a la setmana 12 i 18 des de l’inici de l’experiment es va procedir
a sacrificar cinc de les deu rates de cada grup. El procediment de sacrifici va ser d’acord
amb les normatives ètiques vigents mitjançant el procés d’exsanguinació per perfusió
cardíaca després de la inconsciència prèvia del rosegador amb l’anestèsic isoflur{ (ISOFlo,
Esteve, Bolonya, Itàlia), seguint els següents passos descrits a continuació:
a) Afaitat de la zona abdominal de la rata + esterilització amb etanol 70% + povidona
iodada.
b) Obertura animal + punció cardíaca per a l’extracció de sang (meitat per sèrum,
meitat per sang i plasma).
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c) Perfusió amb sèrum fisiològic (0,9%)3.
d) Extracció de l’intestí gros des de la regió ileocecal fins a recte proximal.
e) Separació del còlon (distal, transvers i ascendent) i del cec i neteja d’aquests en
aigua de l’aixeta + PBS estèril.
f) Neteja amb xeringa amb 10 – 20 ml amb PBS estèril del còlon.
g) Mesura de l’amplada i la longitud de cec, del còlon ascendent, el còlon transvers i el
còlon distal. Fotografiar-ho. Detecció de possibles tumors macroscòpics i distinció
entre tumors sèssils i pedunculats.
h) Seccionar les 3 parts del còlon (tall transversal) i seguidament realitzar un tall
longitudinal de cada regió perquè quedi meitat i meitat. També el cec.
i) Distribució de la mostra per a dues tipologies d’an{lisis posteriors: Histologia (A),
Biologia Molecular + Biodisponibilitat (B). Aquesta última part com que l’estudi
s’ha finalitzat l’1 d’agost i degut el tancament del servei cientificotècnic, no s’ha
pogut iniciar les RT-qPCR.
j) Per últim es recullen diferents teixits per a un futur estudi de biodisponibilitat dels
compostos fenòlics de la poma.
3.8. Histologia.
Per a cadascuna de les rates, s’ha determinat el nombre dels focus de criptes aberrants
(ACF, en anglès: aberrant crypt foci) que són les lesions preneoplàssiques del càncer de
còlon. És per aquest motiu que el model de rosegador amb azoximet{ té l’interès que
després de la seva injecció segueix la seqüència anàloga al càncer de còlon humà: focus de
criptes aberrants  adenomaadenocarcinomacarcinoma (Kensara et al., 2016)
A més a més, i en els últims anys, els focus deficients de producció de mucina (MDF, en
anglès: “mucin-depleted foci”) són reconeguts com a millors predictors precancerosos de
càncer de còlon (Gupta et al., 2016; Kensara et al., 2016). Per aquest motiu, també s’ha
realitzat una tinció per a determinar la presència o no de criptes deficients en l’expressió
gènica del gen MUC2 i com a conseqüència de mucina (moc).
Determinació ACF i MDF:
La meitat de cada regió del còlon i del cec destinat a histologia s’ha disposat entre papers
de filtres humectats prèviament amb formalina 10% (v/v) i s’ha submergit en aquest
líquid durant 24 h mínim (Velmurugan, Singh, Tyagi, & Agarwal, 2008). Un cop
transcorreguda la fixació inicial amb la formalina s’ha realitzat la tinció de segments de 2
cm de longitud i 0,5 cm d’amplada de cadascuna de les parts recollides del còlon i cec en
una solució de blau de metilè 0,2% en PBS durant 1,5-2 minuts (El-Shemi et al., 2016). A
continuació, s’ha observat al microscopi òptic a 4X per tal de procedir al recompte d’ACF i
determinar-ne la multiplicitat de criptes que es defineix com el nombre de criptes en cada
focus (Velmurugan et al., 2008).
Una vegada determinats els ACF, s’han submergit els fragments tenyits amb blau de metilè
0,2% en aigua corrent durant 8-10 minuts mínim. A continuació, submergir els fragments
en blau alcià (pH=2,5) durant 30 minuts i observar-ho al microscopi òptic a pocs augments
(Gupta et al., 2016).

Aquest procediment es duu a terme, ja que d’aquesta manera obtenim els òrgans sense tanta
quantitat de sang i, per tant, en els valors obtinguts en l’an{lisi d’aquests, no hi influirà de manera
tan incident els components de la sang.
3
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3.9. Anàlisi estadístic.
S’han utilitzat tres paquets inform{tics estadístics diferents en aquest treball final de grau:
A) GraphPad Prism versió 5.01 per a Windows, GraphPad Software, San Diego, Califòrnia
USA:
Per a la comparació estadística de les corbes de creixement entre els diferents grups
experimentals (ANOVA + prova post-hoc Bonferroni)
B) Minitab, versió 17.0.1, Minitab Inc., State College, USA:
Per al càlcul del test paramètric de l’ANOVA d’una via i en cas d’obtenir un resultat
significatiu (p-valor < 0.05), realitzar la prova post-hoc de Tukey.
C) SPSS, versió 24.0, SPSS Inc., IBM Corp., Armonk, NY, USA:
En aquells casos que la variable dependent estudiada no ha presentat variança homogènia
(test de Levene significatiu, p<0,05), no s’ha pogut aplicar una ANOVA sinó que s’ha
emprat el test de Welch’s així com també no s’ha pogut usar Tukey com a post-hoc (ja que
assumeix variàncies iguals) sinó que s’ha utilitzat el post-hoc de Games-Howell. El
software Minitab no disposa de post-hoc per a variancies no iguals, i en canvi el SPSS sí
que ho té en compte.
En tots els casos, s’ha comprovat l’aproximació a la distribució normal de les dades
(mitjançant el test Shapiro-Wilk i/o gràfic de la distribució normalitat dels residuals) i
també l’homogeneïtat de les variançes. Aquestes comprovacions inicials són prèvies per a
poder assegurar l’ús correcte de tests paramètrics (en aquest cas ANOVA), ja que en cas de
no complir normalitat, s’hauria d’haver efectuat un canvi de l’escala de les dades o en tot
cas usar proves estadístiques no paramètriques (test de Kruskal-Wallis).
Els resultats s’han expressat en promig ± desviació est{ndard i el nivell de significació (α)
emprat en tots els casos ha estat de 0,05.
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6.RESULTATS
6.1.ÍNDEX DE CONVERSIÓ I GUANY DIARI DE PES PROMIG
A continuació es presenten els resultats relatius a l'evolució del pes dels animals corresponents
a cada grup experimental, així com l’índex de conversió (IC) (Figura 10 i Taula 3). En l’índex de
conversió de 21 – 35 dies existeixen diferències estadísticament significatives entre el control
negatiu i l’RS-1 juntament amb el Cian-3-Gal, però no entre la resta dels grups. Respecte al grup
de 35 – 84 dies les diferències romanen entre els grups de control positiu amb el 5-fluoracil i el
control negatiu amb la resta de grups.
Pel que fa al guany de pes promig de 21 – 35 dies la diferència resta entre el control negatiu i la
resta de grups i entre els dies 35 – 84 el control negatiu difereix de la resta però no ho fa amb el
5-Fluoracil. En els primers dies aquest efecte té sentit perquè les setmanes que posem la injecció
(21 – 35 dies) provoquen un estrès per l’animal que no li permet guanyar tant de pes en
comparació amb la situació en que fem injecció però no d’AOM, sinó de sèrum (Control negatiu).
Pel que fa als gràfics (Figura 10) es veu augmentat el GDPP en els grups de 35 – 84 dies a
excepció del control negatiu. Aquests resultats tenen coherència amb l’IC.
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Figura 10. AOM: IC o guany diari de pes promig de 21-35 dies; pAOM: IC o guany diari de pes promig de 35-84 dies. Els resultats s’han expressat en promig
± desviació estàndard.
Taula 3. Evolució dels pesos de les rates segons l’IC (Índex de Conversió = consum d’aliment període / guany pes període) i el GDPP (Guany Diari de Pes
Promig = (pes final – pes inicial) / edat (dies)). Les mitjanes de la fila que no comparteixen una lletra en comú són significativament diferents entre grups en
p < 0,05 com es determina mitjançant una prova ANOVA d’una sola via i posterior prova post-hoc Tukey (en cas d’homogeneïtat de vari{ncies) o per test de
Welch seguit d’una prova post-hoc Games-Howell (en cas de no homogeneïtat de variàncies).

IC (21 – 35d)
IC (35 – 84d)
GDPP (21 – 35d)
GDPP (35 – 84d)

Control negatiu
7,421 ± 0,935b
13,102 ± ,748d
3,463 ± 0,501a
1,867 ± 0,279c

Control positiu
12,440 ± 2,230ab
8,833 ± 0,596ac
1,937 ± 0,663b
2,867 ± 0,107a

5-Fluorouracil
12,869 ± 2,626ab
10,345 ± 1,179bc
1,555 ± 0,289b
2,219 ± 0,311bc
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Golden Smoothee
11,42 ± 6,740ab
9,064 ± 1,368abc
2,003 ± 0,741b
2,667 ± 0,505a

RS-1
16,540 ± 5,590a
9,245 ± 1,151abc
1,415 ± 0,489b
2,712 ± 0,294a

Cian-3-Gal
14,730 ± 2,822a
9,127 ± 1,179abc
1,341 ± 0,275b
2,590 ± 0,284ab

6.2.DIETA I PES
Després de 12 i 18 setmanes s’han vist diferències estadísticament significatives (p < 0,05)
en els diferents grups pel que fa al consum de pinso (Figura 11). Els resultats de l’ANOVA
ens mostren que tant el grup de Fluoracil com el de cianidina-3-galactòsid són
extremadament significatius, de la mateixa manera que també ho són el grup de 12
setmanes de la Golden Smoothee i de la RS-1. També mostra un resultat molt significatiu el
control positiu de 18 setmanes i no gaire significatiu la Golden Smoothee de 18 setmanes.
Respecte als altres grups no són significatius els seus resultats.
18 setmanes

GOLDEN SMOOTHEE

5-FLUORACIL

CONTROL POSITIU

12 setmanes
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RS – 1
CIAN – 3 – GAL
Figura 11. Comparació per setmanes de l’ingesta sòlida di{ria (mitjana ± int. confiança 95%) de
cada grup experimental versus control negatiu. Els animals van ser alimentats segons el grup al qual
pertanyien durant les setmanes d’estudi. Les diferències són significants d’acord amb el els
resultats obtinguts per ANOVA seguida del test post-hoc de Bonferroni: * p < 0,05, ** p < 0,025 i ***
p < 0,010.

Pel que fa a l’efecte de la suplementació de la dieta sobre el consum de l’aigua, els resultats
són diversos (Figura 12). Passades les 12 i 18 setmanes s’han vist també diferències
estadísticament significatives (p < 0,05) en els diferents grups. En el cas del tractament
amb poma Golden Smoothee no hi ha hagut significança. Respecte al control positiu mostra
una significança molt gran, de la mateixa manera que en la poma RS-1 que el resultat és
extremadament significatiu. Finalment, en els casos del Fluoracil i de la cianidina-3galactòsid ha donat dos valors diferents un de no significatiu i l’altre sí.
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GOLDEN SMOOTHEE
5-FLUORACIL

CONTROL POSITIU

12 setmanes
18 setmanes
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RS – 1
CIAN – 3 – GAL
Figura 12. Comparació per setmanes de l’ingesta líquida di{ria (mitjana ± int. confiança 95%) de
cada grup experimental versus el control negatiu. Les diferències són significants d’acord amb els
resultats obtinguts per ANOVA seguida dels test post-hoc de Bonferroni: * p < 0,05, ** p < 0,025 i ***
p < 0,010.

En finalitzar l’estudi es van observar diferències significatives respecte als pesos de les
rates en comparació amb el control negatiu (Figura 13). Com s’ha dit anteriorment, els
grups que s’injecta AOM estan sotmesos a estrès que no permet guanyar tant de pes a
l’animal en comparació amb el Control negatiu. L’efecte es considera significatiu en
general, menys en el grup RS-1 que és no significatiu. Per aquest motiu podem dir que la
poma pot tenir un efecte positiu en el pes.
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GOLDEN SMOOTHEE
5-FLUORACIL

CONTROL POSITIU

12 setmanes
18 setmanes
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RS – 1
CIAN – 3 – GAL
Figura 13. Mitjana de pesos setmanals (mitjana ± int. confiança 95%) dels rosegadors en
comparació amb el control negatiu. Les diferències són significants d’acord amb els resultats
obtinguts per ANOVA seguida dels test post-hoc de Bonferroni: * p < 0,05, ** p < 0,025 i *** p <
0,010.
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6.3.ÒRGANS
Taula 4. Resultats de l’efecte produït per la suplementació amb poma al pes dels diferents òrgans
de les rates una vegada han estat sacrificats. Les mitjanes de la columna que comparteixen una
lletra en comú no són significativament diferents entre grups en p < 0,05 com es determina
mitjançant una prova ANOVA d’una sola via i posterior prova post-hoc Tukey (en cas
d’homogeneïtat de vari{ncies) o per test de Welch seguit d’una prova post-hoc Games-Howell (en
cas de no homogeneïtat de variàncies).

Control positiu
Control negatiu
5-Fluoracil
Golden Smoothee

Fetge
11,381 ± 0,932ab
11,765 ± 0,886ab
10,449 ± 0,877b
12,028 ± 1,484a

Ronyó
2,708 ± 0,351
2,469 ± 0,258
2,425 ± 0,267
2,566 ± 0,392

Melsa
0,715 ± 0,111
0,664 ± 0,081
0,699 ± 0,116
0,724 ± 0,088

RS-1
Cian-3-Gal

11,556 ± 0,837ab
11,800 ± 1,458ab

2,674 ± 0,279
2,516 ± 0,254

0,792 ± 0,162
0,721 ± 0,133

Existeixen diferències significatives (Taula 4) en el cas del pes del fetge (P-valor (ANOVA
d’una via) 0,041; Levene test p = 0,523) entre els grups Fluoracil i Golden Smoothee però
no respecte al control negatiu i positiu. Per altra banda, no hi ha diferències significatives
en la melsa i el ronyó (P-valor (ANOVA d’una via) 0,297; Levene test p = 0,661 i P-valor
(ANOVA d’una via) 0,251; Levene test p = 0,839, respectivament).
Taula 5. Resultats de les longituds de les diferents parts del còlon i el total una vegada les rates han
estat sacrificades. Les mitjanes de la columna que comparteixen una lletra en comú no són
significativament diferents entre grups en p < 0,05 com es determina mitjançant una prova ANOVA
d’una sola via i posterior prova post-hoc Tukey (en cas d’homogeneïtat de vari{ncies) o per test de
Welch seguit d’una prova post-hoc Games-Howell (en cas de no homogeneïtat de variàncies).
Control
positiu
Control
negatiu
5-Fluoracil
Golden
Smoothee
RS-1
Cian-3-Gal

Cec
5,230 ± 0,327cd

Ascendent
4,460 ± 0,768b

Transvers
4,000 ± 0,800a

Distal
10,980 ± 1,671a

Total
19,440 ± 1,486a

4,820 ± 0,459d

4,590 ± 0,491ab

3,950 ± 0,497a

10,600 ± 1,569a

19,140 ± 1,700a

5,660 ± 0,502bc
6,200 ± 0,876ab

4,820 ± 0,545ab
4,970 ± 1,007ab

4,060 ± 0,417a
3,700 ± 0,675a

9,280 ± 0,623a
10,200 ± 0,893a

18,160 ± 0,766a
18,870 ± 2,002a

6,420 ± 0,581ab
6,550 ± 0,582a

4,900 ± 0,733ab
5,420 ± 0,651a

4,370 ± 0,702a
3,940 ± 0,497a

9,500 ± 0,739a
9,750 ± 0,743a

18,770 ± 1,271a
19,110 ± 1,101a

Observant la Taula 5 podem veure que existeixen diferències significatives en el cec, el
còlon ascendent i el còlon distal (P-valor (ANOVA d’una via) 0,000; Levene test 0,195; Pvalor (ANOVA d’una via) 0,071; Levene test 0,718 i P-valor (Welch test) 0,024; Levene test
0,007, respectivament), al contrari en el còlon transvers i el total no és significatiu (P-valor
(ANOVA d’una via) 0,299; Levene test 0,299 i P-valor (ANOVA d’una via) 0,477; Levene
test = 0,265, respectivament).
Les diferències es troben en tots els grups menys en la Golden Smoothee i la RS-1 en el cec.
En el còlon ascendent les diferències es veuen entre el control positiu i el Cian-3-Gal. I en
el còlon distal, malgrat que Welch sigui significatiu, en aplicar una prova post-hoc
restrictiva, com és el cas de Games Howell, no ens dóna diferències entre els grups.
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6.4.ACF
S’ha observat l’ocurrència i la multiplicitat dels ACF al còlon (Figura 14 i Annex I). El nombre total d’ACF
conjuntament amb el nombre de criptes per focus s’han comptat (Taules 6 i 7). En el còlon distal es veuen
diferències significants en els diferents nombres de criptes a excepció de 4 criptes. S’observa sobretot que hi ha
desigualtats entre el Fluoracil amb la Golden Smoothee i la RS-1 (1 cripta), el Fluoracil amb la Golden Smoothee (2
criptes) i la Golden Smoothee amb el Cian-3-Gal (3 criptes). En la regió del còlon transvers les diferències
significatives rauen en 1 cripta diferint amb el control positiu. En el cas del còlon ascendent no s’observen
diferències i en el total d’ACF les diferències observades són entre el 5-Fluoracil amb la Golden Smoothee i la RS-1. Figura 14. Histologia de les lesions

colòniques una vegada s’ha seguit el
procediment per a determinar ACF.

Taula 6. Efecte del tractament sobre el nombre de criptes per focus en ACF induit mitjançant la injecció d’AOM en rates (12 setmanes). Tots els valors estan
expressats com a mitjana ± DE. Les mitjanes de la columna que comparteixen una lletra en comú no són significativament diferents entre grups en p < 0,05 com es
determina mitjançant una prova ANOVA d’una sola via i posterior prova post-hoc Tukey (en cas d’homogeneïtat de vari{ncies) o per test de Welch seguit d’una
prova post-hoc Games-Howell (en cas de no homogeneïtat de variàncies). WF (White fleshed): Golden Smoothee.
Número de focis
Grup
Control
positiu4
5-FU
WF
RS-1
Cian-3-Gal

Còlon distal
1 cripta
5,870 ±
b
2,880
22,870 ±
a
4,270
5,130 ±
b
3,720
11,730 ±
b
5,930
26,530 ±
a
4,090

2 criptes
2,467 ±
bc
1,121
5,933 ±
ab
2,074
1,133 ±
c
1,043
4,200 ±
abc
2,710
7,200 ±
a
1,880

3 criptes
3,000 ±
ab
1,179
3,867 ±
ab
1,758
1,933 ±
b
0,796
2,467 ±
ab
1,282
4,867 ±
a
1,865

ACF
Còlon transvers

4 criptes
1,400 ±
0,548
2,333 ±
1,000
1,200 ±
1,406
1,733 ±
1,011
2,400 ±
0,983

5 criptes
1,600 ±
ab
0,641
1,800 ±
abc
1,282
0,267 ±
bc
0,149
0,867 ±
abc
0,506
2,400 ±
abc
1,211

1 cripta
3,200 ±
b
5,630
16,800 ±
a
8,230
8,200 ±
ab
7,690
9,000 ±
ab
5,200
17,200 ±
a
5,890

2 criptes
2,000 ±
3,390
5,000 ±
3,940
1,200 ±
1,789
2,400 ±
2,074
4,800 ±
3,960

3 criptes
1,800 ±
2,490
2,800 ±
2,770
0,600 ±
1,342
1,000 ±
1,000
1,600 ±
1,517

4 criptes
0,200 ±
0,447
0,200 ±
0,447
0,400 ±
0,548
0,600 ±
0,894
0,600 ±
0,894

Còlon
ascendent
2 criptes
0,600 ±
1,342
0,400 ±
0,548
0,200 ±
0,447
0,200 ±
0,447
0,600 ±
0,548

Total
30,130 ±
ad
16,260
81,400 ±
bc
17,970
20,270 ±
ad
12,520
39,000 ±
acd
16,520
97,800 ±
bcd
34,700

Degut a que el control positiu ha presentat uns resultats anòmals (i es repetirà aquest grup), aquest grup no el tindrem en compte en la comparació amb la resta de
grups. D’aquesta manera els resultats es compararan en relació amb el grup que se li ha administrat quimioteràpia amb 5-Fluoracil.
4
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Taula 7. Efecte del tractament sobre el nombre de criptes per focus en ACF induit mitjançant la injecció d’AOM en rates (18 setmanes). Tots els valors estan
expressats com a mitjana ± DE. Les mitjanes de la columna que no comparteixen una lletra en comú no són significativament diferents entre grups en p < 0,05 com
es determina mitjançant una prova ANOVA d’una sola via i posterior prova post-hoc Tukey (en cas d’homogeneïtat de vari{ncies) o per test de Welch seguit d’una
prova post-hoc Games-Howell (en cas de no homogeneïtat de variàncies). WF (White fleshed): Golden Smoothee.
Número de focis
Còlon distal

Grup
Control
positiu
4

5-FU

WF

1 cripta

2
criptes

18,930
±
c
3,710

4,000
±
c
0,745

46,130
±
a
9,330

7,333
±
c
1,929

106,50
0±
36,900

21,730
±
a
4,210

a

RS-1

203,93
0±
13,440
b

Cian-3Gal

207,10
0±
33,500
b

b

29,130
±
a
7,400
20,130
±
b
3,990

3
criptes

4
criptes

5
criptes

c

1,467
±
a
0,506

3,267
±
1,921

3,867
±
1,121

3,267
±
a
1,011

3,733
±
a
0,723

b

4,070
±
2,900

c

5,267
±
b
1,935

2,667
±
1,958

10,800
±
a
4,380

4,133
±
a
1,980

6,930
±
a
2,530

2,333
±
a
1,130

ac

10,000
±
b
1,606

bc

bc

ACF

Còlon transvers

b

b

2,200
±
1,520
2,267
±
1,278

Còlon ascendent

Cec

2
criptes

3
criptes

4
criptes

5
criptes

1 cripta

2
criptes

3
criptes

4
criptes

b

6,200
±
b
3,700

2,400
±
1,673

1,800
±
1,304

0,200
±
0,447

10,600
±
b
2,074

1,800
±
1,095

3,000
±
a
1,581

0,400
±
0,548

33,000
±
a
9,380

8,400
±
a
4,830

5,600
±
3,210

2,200
±
2,770

0,600
±
0,894

11,200
±
b
4,760

1,800
±
0,447

1,400
±
ab
0,894

0,400
±
0,894

65,800
±
31,100

11,200
±
a
3,190
b

6,200
±
2,590

2,400
±
1,817

1,400
±
1,140

15,000
±
b
3,610

4,000
±
1,581

2,400
±
ab
0,894

0,800±
0,447

bcd

16,000
±
a
3,740

4,600
±
2,300

2,000
±
1,000

0,400
±
0,548

16,800
±
ab
5,070

4,200
±
1,924

1,800
±v
ab
1,304

0,600
±
0,548

163,00
0±
47,900

12,600
±
a
5,680

3,800
±
2,770

1,400
±
0,548

0,200
±
0,447

24,200
±
a
6,460

3,200
±
1,304

0,600
±
b
0,548

0,800
±
0,447

1 cripta

15,200
±
a
3,560

b

abc

144,00
0±
48,600

cd

b

b

1 cripta

2
criptes

8,200
±
a
5,500

0,800
±
a
0,447

21,200
±
a
8,110

2,000
±
a
2,000

39,800
±
15,400

3,800
±
b
0,447

66,200
±
18,830

5,600
±
a
3,050

70,800
±
31,900

4,400
±
a
3,360

b

bc

bcd

cd

abcd

b

bc

c

bc

bc

3
criptes

Total

0,600
±
0,894

84,600
±
c
5,640

1,000
±
1,732

153,67
0±
a
20,830

1,800
±
0,837

302,20
0±
a
83,100

2,600
±
1,517

515,20
0±
b
43,800

1,400
±
1,140

525,80
0±
b
82,100

Al còlon distal s’observen diferències significatives en els diferents nombres de criptes menys en 5. En 1 cripta el 5-Fluoracil es diferencia amb la RS1 i amb la Cian-3-Gal, però no amb la Golden Smoothee. En el cas de 2 criptes es diferencia el Fluoracil de la resta de grups i en 3 criptes el 5-Fluoracil
amb la Golden Smoothee. En el còlon tranvers les diferències rauen en 1 i 2 criptes. En el primer cas el Fluoracil es diferencia de la resta dels grups i
en el segon, són respecte al control positiu i la RS-1. En el còlon ascendent (1 cripta) la diferència resideix entre la Cian-3-Gal i el 5-FU juntament amb
la Golden Smoothee. A l’última regió, el cec, les diferències significatives amb una cripta es troben entre la Cian-3-Gal amb la resta de grups i el 5Fluoracil amb la Golden Smoothee i la RS-1. Finalment, el total d’ACF és comparable el resultat del 5-Fluoracil amb la Golden Smoothee però no amb la
RS-1 i la Cian-3-Gal.
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7.DISCUSSIÓ

Com s’ha vist en algunes referències bibliogr{fiques d’aquest estudi, l’habilitat de captar
radicals lliures dels flavonoides s’ha caracteritzat bé en models animals. Més recentment,
estudis experimentals in vitro i in vivo suggereixen que els flavonoides també poden influir
en les vies de senyalització transduccional, induir apoptosi, contrarestar la inflamació i
inhibir la proliferació de línies cel·lulars de càncer. Alguns flavonoides poden promoure un
efecte quimioprotector incrementant la transcripció dels enzims de detoxificació,
millorant així l’eliminació de carcinògens (L. Wang et al., 2009).
Els ACF són lesions preneoplàsiques de càncer de còlon, acceptats com un biomarcador pel
risc de desenvolupar càncer de còlon. Els ACF en rosegadors, induïts amb carcinògens
químics com l’AOM, s’han utilitzat per a la detecció d’agents quimioprevenius i també per
a l’avaluació de riscos dels químics. Aquests ocorren rarament en rates no tractades però
apareixen al còlon i al recte al cap d’unes setmanes durant la fase de postiniciació després
del tractament. La quantificació d’aquestes lesions en humans recentment s’han vist
utilitzant endoscòpies, i aquestes lesions són utilitzades com a punts per a assajos
quimiopreventius (Lala et al., 2006).
Les criptes aberrants de multiplicitat elevada i els focis multicripes, són un predictor
consistent de tumor en comparació amb el número d’ACF (Lala et al., 2006). En aquest
estudi, s’ha observat que durant el primer període, aquelles rates alimentades amb Golden
Smoothee i amb RS-1 en comparació amb el 5-Fluoracil tenen menys nombre d’ACF. Per
contra, quan observem els resultats passades 18 setmanes, es veu el contrari, en el cas del
Fluoracil hi ha menys incidència d’ACF en comparació amb la Golden Smoothee, tot i que
segons l’estadística són comparables els efectes. També s’observa que la Golden Smoothee
ha estat millor que la RS-1 significativament. Tot i així s’ha demostrat que el consum d’una
polpa diària (basant-nos en “An apple a day keeps the doctor away”) no es capaç de reduir
el nombre d’ACF en rates amb inducció de càncer de còlon amb Azoximetà. Pot ser degut a
que a partir de la 12a setmana la dosi de poma diaria s’hauria d’augmentar per tal de
veure els efectes esperats.
En un estudi previ amb antocianines, les rates alimentades amb extractes rics en
antocianines de nabius tenen un 70% més petits els ACF en comparació amb les rates
alimentades amb una dieta control, indicant una quimioprevenció significativa. Les rates
alimentades amb arònia tenen un 59% de reducció en la mesura dels ACF, mentre que la
reducció és només d’un 27% en les rates alimentades amb extractes rics en antocianines
de raïm (Lala et al., 2006).
Barth et al. va utilitzar un model de ratolí ben establert de dany colònic induït
químicament (usant 1,2-dimetilhidrazina) per examinar les alteracions associades al
càncer de còlon i provar els efectes dels productes derivats de les pomes. Les rates van ser
alimentades amb 2 preparacions diferents de suc de poma premsat a partir d'una barreja
de pomes per determinar si 7 quilos de consum diari protegien la mucosa a causa de
l'efecte genotòxic induït per 1,2-dimetilhidrazina. Els preparats de sucs de poma van
reduir el nombre de focus de criptes grans i aberrants en el còlon distal (Health & Hyson,
2011).
Un estudi diferent, utilitzant rates injectades amb el carcinògen químic azoximetà, conegut
per causar una sèrie de canvis morfològics incloent el carcinoma, va trobar efectes
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protectors d'un extracte de procianidines de poma subministrades als animals en l'aigua
potable durant 6 setmanes. Hi va haver una reducció significativa de les lesions
preneoplàsiques en els animals exposats als fitoquímics de la poma, incloent-hi un 50%
menys de criptes aberrants. Els autors van estimar que la quantitat de procianidina
ingerida seria comparable als humans que consumien 2 pomes / d (4-10 mg de
procianidina / kg de pes corporal) (Health & Hyson, 2011).
En un altre estudi, es van aïllar dues fraccions enriquides amb polifenol a partir de pomes.
Després de 6 setmanes de tractament, el còlon de rates que van rebre procianidines va
mostrar una reducció significativa del nombre de lesions preneoplàsiques en comparació
amb els controls que rebien aigua. El nombre total de criptes hiperproliferatives i de focs
de criptes aberrants es va reduir en un 50% en rates que van rebre 0,01% de
procianidines de poma a l'aigua potable. Els resultats mostren que les procianidines de
poma alteren les vies de senyalització intracel·lular, la biosíntesi de poliamina i l'apoptosi
activadora en cèl·lules tumorals. Aquests compostos antagonitzen la promoció del càncer
in vivo. En contrast amb els fàrmacs absorbibles, aquests constituents dietètics naturals i
no tòxics arriben al còlon on poden exercir els seus efectes antitumorals (Al-Henhena et
al., 2015).
Pel que fa respecte al pes l’índex de conversió s’ha vist significatiu en el control negatiu
respecte a la RS-1 i la Cian-3-Gal amb una relació de consum d’aliment – guany de pes més
baix. Observant el GDPP podem justificar la relació anterior ja que en el primer període de
dies es veu que el control negatiu guanya més pes di{riament, d’igual manera en el consum
de pinso diari veiem que aquest grup fa una davallada en la ingesta durant tota la
intervenció, aquest fet pot ser producte de la injecció d’AOM, ja que en els següents dies el
control negatiu, juntament amb el Fluoracil, són els més baixos, portant-nos a debatre
l’actuació de les antocianines.
Els nostres resultats es poden explicar ja que es coneix que l’AOM produeix una pèrdua en
la integritat de la mucosa i disminueix el poder d’alliberar mucina, acompanyat per dèficits
en les gl{ndules submucoses. En un estudi s’ha vist que la introducció d’extractes d’etanol
d’S. Crispus abans de l’AOM sembla beneficiós en el retardament de la formació de c{ncer
colorectal prevenint la proliferació cel·lular. En conclusió, la integritat de l’estructura
intraluminal és fonamental tant des de la perspectiva de protecció com d’absorció, ja que
contribueix a la codificació de l'equilibri fisiològic i anatòmic, dificulta la transmissió de
senyals químics nocius i és essencial per mantenir el flux de la capa mucosa a la superfície
intraluminal. Per tant, no és sorprenent que la suplementació de S. Crispus augmentés el
pes del còlon i l’animal en comparació amb altres grups de tractament (Al-Henhena et al.,
2015).
Estudis epidemiològics sobre la relació entre el consum dietari de flavonoides i el càncer
colorectal són inconsistents; dues revisions publicades el 2013 i una revisió Cochrane
publicada el 2012 van arribar a la conclusió que no es va trobar evidència clara per donar
suport a la idea que l'alt consum de flavonoides s'associa amb la prevenció del càncer
colorectal (Xu et al., 2016).
Per tant, es requereixen més estudis longitudinals, especialment en els països Europeus
(Zamora-Ros et al., 2017).
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8.CONCLUSIONS

En conclusió, observant l’evolució dels pesos, el GDPP i la ingesta sembla ser que és més
favorable en aquells grups que consumeixen polpa de poma, tant en la poma de polpa
vermella com en la de polpa blanca, i cianidina-3-galactòsid. A més a més, tot i que el
control negatiu tingui més pes que la resta, això es degut a la injecció d’AOM que fa que les
rates estiguin sotmeses a un estrès que no els permet guanyar de pes.
Per un altre costat, la suplementació de la dieta amb les antocianines procedents de la
poma ha donat resultats inconcluents ja que en un període curt sembla que tenen més
efecte que el grup del 5-Fluoracil. Ans al contrari, quan es realitza l’observació a les 18
setmanes l’efecte sembla ser més baix. Tot i això, la poma de polpa blanca (Golden
Smoothee) ha donat un resultat similar al Fluoracil.
Degut a aquests resultats, sembla ser que la ingesta de pomes no actua molt favorablement
en la prevenció del c{ncer de còlon tal i com s’havia vist en estudis anteriors. Tot i que els
resultats de la Golden Smoothee siguin comparables al 5-Fluoracil.
En un estudi posterior es realitzarà una comparació del nivell d'expressió gènetica de
17 gens relacionats amb càncer de còlon per tal d’avaluar l’efecte que aquests poden tenir
sobre la patologia estudiada en aquest estudi.

40

9.BIBLIOGRAFIA

Al-Henhena, N., Khalifa, S. A. M., Ying, R. P. Y., Hassandarvish, P., Rouhollahi, E., Al-Wajeeh,
N. S., … El-Seedi, H. R. (2015). Chemopreventive effects of Strobilanthes crispus leaf
extract on azoxymethane-induced aberrant crypt foci in rat colon. Scientific Reports,
5(January), 13312.
Bars-Cortina, D., Macià, A., Iglesias, I., Romero, M. P., & Motilva, M. J. (2017). Phytochemical
Profiles of New Red-Fleshed Apple Varieties Compared with Traditional and New
White-Fleshed Varieties. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65(8), 1684–
1696.
Braicu, C., Mehterov, N., Vladimirov, B., Sarafian, V., Nabavi, S., Atanasov, A. G., & BerindanNeagoe, I. (2017). Nutrigenomics in cancer: revisiting the effects of natural
compounds. Seminars in Cancer Biology, (June).
Ceymann, M., Arrigoni, E., Sch??rer, H., Bozzi Nising, A., & Hurrell, R. F. (2012).
Identification of apples rich in health-promoting flavan-3-ols and phenolic acids by
measuring the polyphenol profile. Journal of Food Composition and Analysis, 26(1–2),
128–135.
El-Shemi, A. G., Refaat, B., Kensara, O. A., Mohamed, A. M., Idris, S., & Ahmad, J. (2016).
Paricalcitol enhances the chemopreventive efficacy of 5-fluorouracil on an
intermediate- Term model of azoxymethane-induced colorectal tumors in rats.
Cancer Prevention Research, 9(6), 491–502.
Gossé, F., Guyot, S., Roussi, S., Lobstein, A., Fischer, B., Seiler, N., & Raul, F. (2005).
Chemopreventive properties of apple procyanidins on human colon cancer-derived
metastatic SW620 cells and in a rat model of colon carcinogenesis. Carcinogenesis,
26(7), 1291–1295.
Gupta, B., Das, P., Ghosh, S., Manhas, J., Sen, S., Pal, S., … Gupta, S. D. (2016). Identification of
High-Risk Aberrant Crypt Foci and Mucin-Depleted Foci in the Human Colon With
Study of Colon Cancer Stem Cell Markers. Clinical Colorectal Cancer.
Hagiwara, A., Miyashita, K., Nakanishi, T., Sano, M., Tamano, S., Kadota, T., … Shirai, T.
(2001). Pronounced inhibition by a natural anthocyanin, purple corn color, of 2amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine
(PhIP)-associated
colorectal
carcinogenesis in male F344 rats pretreated with 1,2-dimethylhydrazine. Cancer
Letters, 171(1), 17–25.
Hagiwara, A., Yoshino, H., Ichihara, T., Kawabe, M., Tamano, S., Aoki, H., … Shirai, T. (2002).
Prevention by natural food anthocyanins, purple sweet potato color and red cabbage
color, of 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP)-associated
colorectal carcinogenesis in rats initiated with 1,2-dimethylhydrazine. The Journal of
Toxicological Sciences, 27(1), 57–68.
Harker, F. R., Gunson, F. A., & Jaeger, S. R. (2003). The case for fruit quality: an interpretive
review of consumer attitudes, and preferences for apples. Postharvest Biology and
Technology, 28(3), 333–347.
Harris, G. K., Gupta, A., Nines, R. G., Kresty, L. A., Habib, S. G., Frankel, W. L., … Stoner, G. D.
(2001). Effects of lyophilized black raspberries on azoxymethane-induced colon
cancer and 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine levels in the Fischer 344 rat. Nutrition and
41

Cancer, 40(2), 125–133.
Health, H., & Hyson, D. A. (2011). A Comprehensive Review of Apples and Apple
Components and Their Relationship, 1(3), 408–420.
Iglesias, I., Echeverría, G., & Soria, Y. (2008). Differences in fruit colour development,
anthocyanin content, fruit quality and consumer acceptability of eight “Gala” apple
strains. Scientia Horticulturae, 119(1), 32–40.
Kensara, O. A., El-Shemi, A. G., Mohamed, A. M., Refaat, B., Idris, S., & Ahmad, J. (2016).
Thymoquinone subdues tumor growth and potentiates the chemopreventive effect of
5-fluorouracil on the early stages of colorectal carcinogenesis in rats. Drug Design,
Development and Therapy, 10, 2239–2253.
Kyle, J. a M., Sharp, L., Little, J., Duthie, G. G., & McNeill, G. (2010). Dietary flavonoid intake
and colorectal cancer: a case-control study. The British Journal of Nutrition, 103(3),
429–36.
Lala, G., Malik, M., Zhao, C. W., He, J., Kwon, Y., Giusti, M. M., & Magnuson, B. A. (2006).
Anthocyanin-rich extracts inhibit multiple biomarkers of colon cancer in rats.
Nutrition and Cancer-an International Journal, 54(1), 84–93.
Little, C. H., Combet, E., McMillan, D. C., Horgan, P. G., & Roxburgh, C. S. D. (2017). The role
of dietary polyphenols in the moderation of the inflammatory response in early stage
colorectal cancer. Critical reviews in food science and nutrition, 57(11), 2310-2320.
Luo, W.-P., Fang, Y.-J., Lu, M.-S., Zhong, X., Chen, Y.-M., & Zhang, C.-X. (2015). High
consumption of vegetable and fruit colour groups is inversely associated with the risk
of colorectal cancer: a case–control study. British Journal of Nutrition, 113(7), 1129–
1138.
Mañé Almero, J. (2007). Modelos experimentales in vivo de enfermedad inflamatoria
intestinal y cáncer colorrectal. Conceptos, modelos actuales y aplicabilidad. Nutricion
Hospitalaria, 22(2), 179–189.
McDougall, G. J., Kulkarni, N. N., & Stewart, D. (2008). Current developments on the
inhibitory effects of berry polyphenols on digestive enzymes. BioFactors, 34(1), 73–
80.
Megaraj, V., Ding, X., Fang, C., Kovalchuk, N., Zhu, Y., & Zhang, Q. Y. (2014). Role of hepatic
and intestinal P450 enzymes in the metabolic activation of the colon carcinogen
azoxymethane in mice. Chemical Research in Toxicology, 27(4), 656–662.
Olfe, K. E. W., Ianzhong, X. W. U., & Iu, R. U. I. H. A. I. L. (2003). Antioxidant Activity of Apple
Peels, 609–614.
Pestana, J. S. G., & Martins, S. F. F. (2016). Colorectal cancer: Comparative analysis of
clinical and pathological characteristics in patients aged above and below 45 years of
age and impact on prognosis. Journal of Coloproctology, 36(4), 196–202.
Prieto, N. (2017). Caracterizació del perfil de compostos fenòlics de noves varietats de poma
de polpa vermella, obtingudes per mitjà de millora varietal, i varietats comercials de
polpa blanca (Treball final de grau). Universitat de Lleida, Catalunya.
Prior, R. L., & Wu, X. (2006). Anthocyanins: structural characteristics that result in unique
metabolic patterns and biological activities. Free Radic Res, 40(10), 1014–1028.

42

Reagan-Shaw, S., Nihal, M., & Ahmad, N. (2008). Dose translation from animal to human
studies revisited. FASEB Journal : Official Publication of the Federation of American
Societies for Experimental Biology, 22(3), 659–61.
Roshan, M. H., Tambo, A., & Pace, N. P. (2016). The role of testosterone in colorectal
carcinoma: pathomechanisms and open questions. Epma J, 7, 22.
Sekido, K., Hayashi, Y., Yamada, K., Shiratake, K., Matsumoto, S., Maejima, T., & Komatsu, H.
(2010). Efficient breeding system for red-fleshed apple based on linkage with s3rnase allele in “Pink pearl.” HortScience, 45(4), 534–537.
Torre, L. A., Bray, F., Siegel, R. L., Ferlay, J., Lortet-tieulent, J., & Jemal, A. (2015). Global
Cancer Statistics, 2012. CA: A Cancer Journal of Clinicians., 65(2), 87–108.
Velmurugan, B., Singh, R. P., Tyagi, A., & Agarwal, R. (2008). Inhibition of azoxymethaneinduced colonic aberrant crypt foci formation by silibinin in male Fisher 344 rats.
Cancer Prevention Research, 1(5), 376–384.
Wang, L., Lee, I. M., Zhang, S. M., Blumberg, J. B., Buring, J. E., & Sesso, H. D. (2009). Dietary
intake of selected flavonols, flavones, and flavonoid-rich foods and risk of cancer in
middle-aged and older women. American Journal of Clinical Nutrition, 89(3), 905–
912.
Wang, L. S., & Stoner, G. D. (2008). Anthocyanins and their role in cancer prevention.
Cancer Letters, 269(2), 281–290.
Wang, X., Li, C., Liang, D., Zou, Y., Li, P., & Ma, F. (2015). Phenolic compounds and
antioxidant activity in red-fleshed apples. Journal of Functional Foods, 18, 1086–1094.
Wang, X., Wei, Z., & Ma, F. (2015). The effects of fruit bagging on levels of phenolic
compounds and expression by anthocyanin biosynthetic and regulatory genes in redfleshed apples. Process Biochemistry, 50(11), 1774–1782.
Weige, C. C., Allred, K. F., & Allred, C. D. (2009). Estradiol alters cell growth in
nonmalignant colonocytes and reduces the formation of preneoplastic lesions in the
colon. Cancer Research, 69(23), 9118–9124.
Williams, C., DiLeo, A., Niv, Y., & Gustafsson, J.-Å. (2016). Estrogen receptor beta as target
for colorectal cancer prevention. Cancer Letters, 372(1), 48–56.
Wolfe, K., Wu, X., & Liu, R. H. (2003). Antioxidant activity of apple peels. Journal of
Agricultural and Food Chemistry, 51(3), 609–614.
Xu, M., Chen, Y.-M., Huang, J., Fang, Y.-J., Huang, W.-Q., Yan, B., … Kipnis, V. (2016).
Flavonoid intake from vegetables and fruits is inversely associated with colorectal
cancer risk: a case–control study in China. British Journal of Nutrition, 116(7), 1275–
1287.
Yan, L., Spitznagel, E. L., & Bosland, M. C. (2010). Soy consumption and colorectal cancer
risk in humans: A meta-analysis. Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention,
19(1), 148–158.
Zamora-Ros, R., Barupal, D. K., Rothwell, J. A., Jenab, M., Fedirko, V., Romieu, I., … Scalbert,
A. (2017). Dietary flavonoid intake and colorectal cancer risk in the European
prospective investigation into cancer and nutrition (EPIC) cohort. International
Journal of Cancer, 140(8), 1836–1844.

43

WEBGRAFIA
Alison Deacon N. The diversity of redfleshed apples. (2012). [Internet]. Suttonelms.org.uk.
2017
[accedit
el
27
de
juliol
del
2017].
Disponible
a:
http://www.suttonelms.org.uk/apple104.html
Cancer [Internet]. World Health Organization. 2017 [accedit el 18 de juliol del 2017].
Disponible a: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/
Cancer of the Colon and Rectum - Cancer Stat Facts [Internet]. Seer.cancer.gov. 2017
[accedit
el
20
de
juliol
del
2017].
Disponible
a:
https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html
Chloride. Cyanidin-3-O-Galactoside Chloride (Ideain chloride)- CAS Number 27661-36-5
[Internet]. Lgcstandards.com. 2017 [accedit el 27 de juliol del 2017]. Disponible a:
https://www.lgcstandards.com/GB/en/Cyanidin-3-O-Galactoside-Chloride-Ideainchloride-/p/CDX-00009045-005
Cisgènesi | enciclopèdia.cat [Internet]. Enciclopedia.cat. 2017 [accedit el 28 de juliol del
2017]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-21416112.xml
Colorectal cancer statistics | World Cancer Research Fund International [Internet].
Wcrf.org. 2017 [accedit el 18 de juny del 2017]. Disponible a:
http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/data-specific-cancers/colorectalcancer-statistics
El Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte arriba a Castellbisbal [Internet].
CatSalut. Servei Català de la Salut. 2017 [accedit el 27 de juliol del 2017]. Disponible
a:
http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticies/NP-deteccio-cancer-colorectalCastellbisbal

44

10.ANNEX
ANNEX I
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c

d

e

f
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Figura 15. Histologia de les lesions
colòniques una vegada s’ha seguit el
procediment per a determinar ACF i MDF. a)
Teixit d’un còlon sense ACF; b) ACF d’una
cripta; c) ACF de dues criptes; d) ACF de tres
criptes; e) ACF de quatre criptes; f) ACF de
cinc criptes; g) ACF de sis criptes; h) ACF de
múltiples criptes en forma de mora i i)
Exemple d’un MDF.Totes les fotografies
estan realitzades a 4X en microscopia òptica.

Zona sense
MDF

Zona MDF

46

ANNEX II
a

b

Figura 16. Observació del còlon mitjançant colonoscòpia. Tant en la imatge a com en la b
s’observen pòlips en les parets del còlon en una rata tractada amb 5-Fluoracil.
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