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Resum 

Objectiu: L’obesitat ha esdevingut un problema mundial de salut. L’objectiu d’aquest 

treball és estudiar la possible disfunció del sistema de recompensa cerebral de les 

persones amb sobrepès i obesitat a partir d’estudis de ressonància magnètica funcional 

per la imatge. 

 

Metodologia: S’ha realitzat una cerca a Web Of Science i a Pubmed d’estudis cas-control 

amb obesos versus normopès realitzats amb ressonància magnètica funcional per la 

imatge i amb estímuls visuals. Finalment, s’han analitzat 9 estudis que complien amb els 

criteris d’inclusió i exclusió. 

 

Resultats i discussió: En resposta a les imatges d’aliments, una vegada saciats, els 

subjectes obesos van presentar més activació a les àrees cerebrals dretes (cos estriat 

dorsal dret, gir cingulat posterior, còrtex prefrontal, còrtex orbitofrontal i ínsula), 

relacionades amb les funcions de recompensa i anticipació d’aquesta, motivació, emoció 

i atenció i menys activació al còrtex dorsolateral esquerre, al còrtex cingulat anterior i al 

cos estriat ventral, relacionats amb el control inhibitori de la ingesta i l’autocontrol. 

 

Conclusions: L’alteració de les àrees d’anticipació de la recompensa i valor hedònic dels 

aliments, així com les del control de la ingesta en obesos, afavoreix la sobreingesta i fa 

plantejar un tractament de l’obesitat enfocat a la millora de la motivació pel menjar 

saludable i a l’autocontrol.  

 

Paraules clau: Obesitat, Recompensa cerebral, Ressonància magnètica funcional per la 

imatge, ingesta alimentària. 
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Abstract 

Objective: Obesity has become a global health problem. The objective of this study is 

knowing the dysfunction of the reward brain system that could exist in overweight and 

obesity from the review of the functional magnetic resonance imaging studies. 

 

Methodology: We conducted a search of Web of Science and Pubmed databases on 

obese versus normal-weight case-control studies using functional magnetic resonance 

imaging and visual stimuli. We finally analysed 9 studies that met inclusion criteria. 

 

Results and discussion: In response to visual food stimuli, when satiated, obese 

individuals had increased activation in right cerebral areas (right dorsal stratium, 

posterior cingulate gyrus, prefrontal cortex, orbitofrontal cortex and insula), that has 

been linked to reward and reward anticipation, motivation, emotion and attention and 

decreased activation in left dorsolateral prefrontal cortex, anterior cingulate cortex and 

ventral stratium, that has been linked to inhibitory control of intake and self-control.  

 

Conclusions: Abnormalities of anticipation reward areas and hedonic value of food areas 

of the brain, as well as inhibitory brain areas, might result in overeat in obese individuals 

and that raises a treatment of the obesity focused on the motivation for healthier eating 

and self-control.  

 

Key words: Obesity, brain reward, functional magnetic resonance imaging, food intake. 
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Només cal mirar el nostre entorn per adonar-nos que l’obesitat és una realitat cada 

vegada més present en totes les edats, però, a què es deu aquest augment i per què és 

tan complicat combatre’l? En el present treball es buscarà donar resposta a aquestes 

preguntes, buscant l’origen i el manteniment d’aquesta malaltia en el cervell. 

 

Recordo que una vegada una persona amb excés de pes va dir-me que ningú amb 

obesitat estava satisfet de tenir-ne, però que revertir el pes corporal no era tan senzill 

com semblava. Llavors, observant en consulta i en les converses del dia a dia vaig 

adonar-me que, tot i que existien dubtes i mites, a escala general la majoria de gent és 

conscient de quan està menjant de manera insana o en excés. Això va portar-me a fer-

me la meva pregunta: què els impulsa a seguir menjant quan ja estan tips o quan saben 

que allò que estan ingerint és perjudicial per a la seva salut?  

 

1. Antecedents i estat actual del tema 

1.1 Obesitat 

“Acumulació anormal o excessiva de greix que pot ser perjudicial per a la salut” és la 

definició de l’obesitat i el sobrepès segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). És 

considerada una malaltia crònica d’origen multifactorial que pot afectar des d’infants 

fins a ancians (Salas-Salvadó, Rubio, Barbany, Moreno & Grupo Colaborativo de la 

SEEDO, 2007). Tenir obesitat predisposa a tenir hipertensió, diabetis tipus II, malalties 

cardiovasculars, síndrome metabòlica, càncer i alteracions del son, entre d’altres.  

 

1.1.1. Indicadors 

Existeixen diversos mètodes pel diagnòstic del sobrepès i l’obesitat. L’Índex de Massa 

Corporal (IMC), que es calcula dividint el pes (kg) entre l’alçada al quadrat (m2), és 

l’indicador més utilitzat per a la seva classificació. El que fa és una estimació del greix 

corporal. A la taula 1 s’indiquen els valors de referència que permeten classificar el pes 

corporal segons l’IMC en adults i que van ser definits per la Sociedad Española para el 

Estudio de la Obesidad (SEEDO). Com es pot observar i d’acord amb les dades de l’OMS 

(2018), un IMC ³ 25 es considera sobrepès i un IMC ³ 30, obesitat. Tanmateix, en alguns 
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casos pot no ser representatiu, ja que dependrà de la composició corporal d’aquest pes: 

un esportista pot tenir un IMC igual que una persona sedentària i no presentar sobrepès 

ni obesitat, si la composició d’aquest pes és majoritàriament massa muscular.  

 

Categoria Valors límit d’IMC (kg/m2) 

Pes insuficient 

Pes normal 

Sobrepès grau I 

Sobrepès grau II (preobesitat) 

Obesitat tipus I 

Obesitat tipus II 

Obesitat tipus III (mòrbida) 

Obesitat tipus IV (severa) 

< 18.5 

18.5 – 24.9 

25.0 – 26.9 

27.0 – 29.9 

30.0 – 34.9 

35.0 – 39.9 

40.0 – 49.9 

³ 50 

Taula 1: valors de referència per a la classificació del pes corporal segons l’IMC en adults. Font: Salas-
Salvadó et al. (2007). 
 

Un altre indicador és la mesura del perímetre de la cintura, que orientarà sobre el greix 

visceral de l’individu. S’ha vist que un perímetre de la cintura superior a 102 cm en 

homes i superior a 88 cm en dones, augmenta el risc de comorbiditats en l’individu 

(Lecube et al., 2016; Y. Wang & Beydoun, 2007), així com la resistència a la insulina o 

l’asma i les malalties mentals en nens (Jamison et al., 2013).  

 

Amb l’ajuda d’un plicòmetre també es pot mesurar el percentatge de teixit adipós i la 

seva distribució en el cos. Els valors superiors a un 25% de greix en homes i un 33% en 

dones són indicadors d’obesitat (Lecube et al., 2016). Llavors, es pot classificar aquest 

greix segons la seva distribució: si aquest es troba concentrat a la part abdominal i tronc 

superior, s’anomena obesitat androide i s’associa a un increment del risc de malalties 

metabòliques. En canvi, si es troba concentrat a la part inferior, és a dir, al gluti, malucs 

i cuixes, s’anomena obesitat ginoide i té un menor risc per a la salut (Lee, Wu, & Fried, 

2013). 
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1.1.2. Epidemiologia i prevalença 

Segons l’OMS, l’any 2016 hi havia un 39% d’adults amb sobrepès a tot el món i un 13% 

amb obesitat. La prevalença d’obesitat segons l’IMC ha augmentat exponencialment des 

del 1975 (Figura 1 i 3) el 2016 (Figura 2 i 4), tant en països desenvolupats com en països 

en vies de desenvolupament (NCD Risk Factor Collaboration [NCD-RisC], 2017). Tal com 

es pot veure les figures de continuació, aquesta prevalença és major en dones que en 

homes. Les imatges de continuació han estat autoritzades per escrit pels autors de NCD 

Risk Factor Collaboration.  

 

 
Figura 1: prevalença d’obesitat en dones l’any 1975. 
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Figura 2: prevalença d’obesitat en dones l’any 2016. 

 

 

 

Figura 3: prevalença d’obesitat en homes 1975. 
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Figura 4: prevalença d’obesitat en homes 2016. 

 

1.1.3. Origen i causa 

L’origen de l’obesitat és un desequilibri entre les calories ingerides i les calories gastades 

(OMS, 2018), és a dir, que apareix quan hi ha una sobreingesta alimentària (Lecube et 

al., 2016). Com s’ha comentat, però, es parla de l’obesitat com a un problema 

multifactorial, perquè hi ha diversos factors que afecten l’aparició d’aquest desequilibri 

energètic.  

 

Els factors de risc més rellevants en l’obesitat, doncs, són una dieta de baixa qualitat i 

una vida sedentària (Jamison et al., 2013), tot i que la quantitat ingerida té un pes molt 

rellevant en l’increment del pes corporal (de Ridder, Kroese, Evers, Adriaanse, & 

Gillebaart, 2017).  Per una dieta de baixa qualitat entenem aquella dieta que té una alta 

presència d’aliments ultra processats i rics en sals i sucres, begudes ensucrades, cereals 

refinats, fregits i aliments rics en greixos saturats, a més a més d’una quantitat baixa de 

fruites i vegetals, fruits secs i cereals integrals (de Ridder et al., 2017). Tanmateix, també 

s’associa l’aparició de la malaltia amb la genètica i amb certs medicaments com 

antidepressius, anticonvulsius, antihistamínics, antipsicòtics, hipoglucemiants, insulina i 

beta-bloquejants (Haslam & James, 2005). D’altra banda, s’ha observat que el ritme 

circadià, l’epigenètica, les malalties psiquiàtriques, els disruptors endocrins, l’estrès, la 
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microbiota intestinal i l’ambient obesògen també són factors que poden comportar 

l’aparició d’obesitat (Lecube et al., 2016). Pel que fa a la sobreingesta, Lecube et al. 

(2016), entre d’altres, exposa que el control de la ingesta està regulat pel sistema nerviós 

central i que quan hi ha alteracions d’aquest és quan hi ha un increment del pes corporal.  

 

A més, l’increment de pes produeix ansietat i depressió, sobretot en les dones (Haslam 

& James; 2005) i aquest estat d’ànim negatiu, dificulta l’adherència al tractament. 

Socialment ser obès també té un impacte negatiu en les ofertes de feina i en el sou.  

 

1.1.4. Conseqüències 

Un dels principals problemes de l’obesitat són les seves malalties associades, que 

s’incrementen amb l’increment de l’IMC. Segons Salas-Salvadó et al. (2007) es troben 

les següents comorbiditats: 

 

- Malalties cardiovasculars arterioescleròtiques (cardiopatia isquèmica i malaltia 

cerebro-vascular). 

- Alteracions cardiorespiratòries (insuficiència cardíaca, insuficiència ventilatòria, 

síndrome d’apnees obstructives del son). 

- Alteracions metabòliques (resistència a la insulina i diabetis mellitus tipus II, 

hipertensió arterial, dislipèmia aterògena, hiperuricèmia). 

- Alteracions relacionades amb la dona (disfunció menstrual, ovaris poliquístics, 

infertilitat, augment del risc perinatal, incontinència urinària). 

- Alteracions digestives (colelitiasis, esteatosis hepàtica, esteopatitis no 

alcohòlica, cirrosis, reflux gastroesofàgic, hèrnia de hiat). 

- Alteracions múscul-esquelètiques (artrosis, lesions articulars, deformitats 

òssies). 

- Altres alteracions com: insuficiència venosa perifèrica, càncer de vesícula i vies 

biliars, càncer de mama i endometri postmenopàusic, alteracions cutànies, 

alteracions psicològiques i psicosocials i trastorns del comportament alimentari.  
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A més a més, tot això comporta una disminució de la qualitat de vida, un risc de 

mortalitat més alt i un increment de la despesa sanitària. 

 

1.1.5. Tractament actual i perspectives futures 

El sobrepès i l’obesitat són malalties que es poden prevenir (OMS, 2018) i el tractament 

de les quals ha d’anar enfocat a una dieta saludable i un estil de vida actiu. La dieta per 

a l’obesitat serà hipocalòrica i hipolipídica i anirà lligada a una ingesta alta de verdures i 

fruites, llegums i cereals integrals, fruits secs, peix i carn magra (Lecube et al., 2016; 

OMS, 2018). D’altra banda, existeixen tractaments quirúrgics com la cirurgia bariàtrica, 

però no hi entrarem en aquest treball. 

 

S’ha vist que una pèrdua de pes i, per tant del grau d’obesitat, disminueix les 

comorbiditats associades i millora el benestar i la qualitat de vida i també la capacitat 

funcional de l’individu (Lecube et al., 2016). Actualment hi ha diversos programes i 

estratègies enfocades a la prevenció i al tractament de l’obesitat, com els programes 

PAAS, NAOS (Moreno Esteban, 2005) i l’estratègia mundial de l’OMS del 2004 (OMS, 

2013), que se centren en la promoció de l’alimentació sana i l’activitat física. A més, hi 

ha centres com l’Hospital Clínic de Barcelona que ja comencen a fer recerca sobre el 

sistema de recompensa cerebral, en la línia d’investigació en què s’enfocarà en present 

treball. 

 

1.2. Bases neuronals en l’obesitat 

El fet de posar-nos un aliment a la boca desencadena un seguit de mecanismes 

hormonals que arriben al cervell i provoquen una resposta fisiològica que modifica el 

comportament alimentari. Com bé diuen Tataranni i DelParigi (2003), no és fàcil separar 

la necessitat de menjar del plaer de menjar, ja que quan s’activen els circuits de 

recompensa tendim a voler repetir l’acció per tornar a sentir el plaer generat. És per 

això, que a continuació s’observaran quines són les àrees cerebrals i les hormones que 

s’encarreguen d’estimular o inhibir la ingesta alimentària i l’alteració que pateixen 

aquestes quan apareix l’obesitat. 
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En situacions normals, l’organisme utilitza dos mecanismes per regular la ingesta que 

donen informació sobre quin és l’estat actual del cos i que tenen la funció d’inhibir o 

incentivar la ingesta. Aquests són els mecanismes homeostàtics i els mecanismes 

hedònics i emocionals: 

 

1. Mecanismes homeostàtics: Es troben les regulacions d’hormones com la leptina 

i la grelina, que informen l’organisme de quin és el seu estat nutricional en cada 

moment, per tal d’activar, llavors, els mecanismes hedònics i emocionals per 

incentivar la ingesta (Saper, Chou & Elmquist, 2002). 

 

2. Mecanismes hedònics i emocionals: Es troben els mecanismes gustatius i els 

sistemes de recompensa i dopaminèrgic. Aquests existeixen per incentivar el 

desig d’alimentar-nos i assegurar una bona aportació de nutrients al cos per a la 

vida diària (Saper et al., 2002).  

 

La regulació d’aquests mecanismes que intenten mantenir l’individu en un pes saludable 

té lloc principalment a l’hipotàlem (González-Jiménez & Schmidt Río-Valle, 2012). 

 

1.2.1. Sistema de recompensa cerebral i sistema dopaminèrgic 

El sistema de recompensa cerebral té un paper fonamental a l’hora de regular la gana 

emocional. Dins aquest sistema i també en la cerca de recompensa s’ha considerat 

essencial un neurotransmissor del sistema nerviós central (SNC), la dopamina (Arias-

Carrián, Stamelou, Murillo-Rodríguez, Menéndez-Gonzlez, & Pöppel, 2010; Volkow, 

Wang & Baler, 2011). La dopamina es projecta a les diferents àrees cerebrals a través 

dels sistemes dopaminèrgics, dins dels quals es diferencien 3 vies: la nigroestriada, la 

mesolímbica i la mesocortical. D’aquestes, les que controlen les emocions, el plaer i la 

recompensa i, per tant, gestionen també la recompensa alimentària són la mesolímbica 

i la mesocortical. La via mesolímbica també s’associa amb la motivació (Subramaniapillai 

& Mcintyre, 2017). 
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Les neurones dopaminèrgiques s’originen a l’Àrea Tegmental Ventral (ATV), van fins al 

nucli accumbens (NAc) i arriben al sistema límbic (via mesolímbica) i al còrtex prefrontal 

(CPF) (via mesocortical) (Luo & Huang, 2016), àrees que s’expliquen en el punt 1.2.1.1. 

En la figura 5 es pot veure el circuit de traspàs de la informació de les vies mesolímbica 

i mesocortical. 

 

Figura 5: representació de les vies dopaminèrgiques relacionades amb la recompensa. Font: Elaboració 
pròpia. 

 

Sembla que els nivells de dopamina augmenten en resposta a la recompensa que rep 

l’individu. Hi ha 5 tipus de receptors de la dopamina, englobats dins del grup D1 i D2. 

Dins els receptors de D1 es troben els D1 i D5 i dins dels receptors D2, els D2, D3 i D4 

(Wang, Volkow, Thanos & Fowler, 2009). Els més rellevants en la recompensa de la 

ingesta són els D2 (Carnell, Gibson, Benson, Ochnet & Geliebter 2011; Kenny, 2011). 

 

1.2.1.1.  Àrees cerebrals implicades en la recompensa de ingesta 

L’impuls elèctric que s’estimula en la ingesta activa diferents àrees cerebrals. Com s’ha 

vist en el punt anterior, en activar les vies dopaminèrgiques la dopamina es projecta de 

l’ATV al NAc augmentant la seva expressió en aquesta àrea. Aquestes neurones 

dopaminèrgiques arriben també al cos estriat, a l’amígdala, al còrtex orbitofrontal (COF), 

a l’ínsula i al CPF (Dagher, 2009). L’hipocamp també rep informació del sistema 

dopaminèrgic i es relaciona amb la memòria (Arias-Carrián et al., 2010). 
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Els inputs que s’han generat a partir del gust, l’olor, la textura i la figura dels aliments i 

a partir dels quals es crea el sabor, es troben al COF (Rolls, 2007), que juntament amb 

l’amígdala són determinants a l’hora de provocar la resposta de plaer i desig pel menjar, 

ja que aquesta processa la informació relacionada amb el valor hedònic i emocional dels 

aliments (Baxter & Murray, 2002; Kenny, 2011; Saper et al., 2002, Wang et al., 2009) i 

s’encarrega de fer l’associació estímul-recompensa (Baxter & Murray, 2002). L’amígdala 

rep la informació dels òrgans viscerals (Wang et al., 2009) i l’envia al NAc i a la ATV (Wise, 

2002). L’ínsula també juga un paper en la descodificació de la informació referent al gust 

dels aliments i al valor emocional que tenen aquests (Kenny, 2011). S’ha vist que una 

disfunció del COF propicia una sobrealimentació compulsiva (Wang et al., 2009). D’altra 

banda, el CPF s’encarrega dels processos relacionats amb l’atenció i l’avaluació cognitiva 

de la gana (Dagher, 2009) i el cos estriat, que és una de les àrees claus de recompensa 

(Carnell et al., 2011) i està format pel NAc (cos estriat ventral), el putamen i el nucli 

caudat (cos estriat dorsal), s’activa en l’anticipació i la detecció de la recompensa (Haber 

SN, 2011). 

 

No obstant això, l’àrea cerebral per excel·lència del sistema de recompensa és 

l’hipotàlem, que actua com a centre d’integració cerebral (Subramaniapillai & Mcintyre, 

2017). Aquest rep informació hormonal de nivells de greix, gàstrics i dels nutrients i, a 

més, també rep senyals relacionats amb el sistema de recompensa i motivació 

procedents del sistema dopaminèrgic, que tenen un impacte en l’equilibri energètic 

(Blouet & Schartz, 2010) i en la regulació de la ingesta (Timper & Brüning, 2017). Les 

parts de l’hipotàlem que s’ha vist que integren la informació relativa als nutrients, 

relacionats amb el control autònom de la ingesta, són el nucli arcuat (ARC), el nucli 

ventro-medial (NVM) el nucli para-ventricular (NPV) i l’àrea lateral (AL) (Blouet & 

Schwartz, 2010). El NVM i l’AL exerceixen funcions contràries: 

 

- L’ARC és rellevant en el control de la ingesta perquè s’hi troben neurones 

secretores de pèptids orexígens, com el proopiomelanocortina (POMC) i 

anorexígens, com el neuropèptid Y (NPY) i el pèptid relacionat amb agouti (AgRP, 
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de l’anglès agouti-related peptide). A més, té molta interacció amb la insulina, la 

leptina i les catecolamines (Timper & Brüning, 2017). Aquestes neurones es 

projecten cap als nuclis NVM, NPV i l’AL i, d’altra banda, l’ARC rep informació del 

NVM i de l’AL (Blouet & Schwartz, 2010). 

 

- El NVM (control de la sacietat), quan s’estimula inhibeix la ingesta, augmenta la 

termogènesi facultativa i disminueix la utilització de glucosa al múscul 

esquelètic. Al contrari, la seva inhibició provoca hiperfàgia i, per tant, si pateix 

una lesió, s’origina un augment del pes corporal (Malacara, 2004; Timper & 

Brüning, 2017).  

 

- El NPV, igual que el NVM estimula la gana quan és activat i, per tant, una lesió 

d’aquest nucli pot conduir a la hiperfàgia i obesitat. La seva relació amb el 

NPY/AgRP i el sistema nerviós autònom fan que sigui una àrea rellevant en el 

control de la gana (Timper & Brüning, 2017). 

 

- L’AL (control de la gana), molt implicada en la recompensa (Daghter, 2009), quan 

s’estimula augmenta l’activitat del sistema nerviós perifèric i provoca una 

estimulació de la ingesta. Al contrari, la seva anul·lació provoca anorèxia i elimina 

el desig de menjar (Kenny, 2011; Limonero Garcia, 2003; Timper & Brüning, 

2017).  
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Figura 6: Representació de les àrees de recompensa cerebrals. Font: elaboració pròpia sobre imatges lliures de drets. 

 

1.2.1.2. Hormones que influeixen en la regulació de la ingesta 

El nostre organisme està funcionant constantment. Ja abans que comencem a menjar hi 

ha hormones, com la grelina, que envien senyals a l’hipotàlem perquè activi la gana. 

Llavors, una vegada mengem, també hi ha secreció hormonal que produeix l’activació 

de pèptids que informen el cervell sobre quin és l’estat actual de l’organisme i fan que 

aquest continuï menjant o pari. A continuació es detallaran les hormones més rellevants 

que juguen un paper rellevant en l’activació i inhibició del sistema de recompensa, que 

arriben al SNC a través del torrent sanguini i del nervi vague. Distingirem dos grups 

d’hormones, les que provenen dels teixits i les que provenen del tracte digestiu: 

 

Les hormones procedents dels teixits, que arriben al cervell a través del torrent sanguini:  

 

- Insulina: És segregada pel pàncrees en resposta als aliments. Dona informació a 

l’hipotàlem sobre els nivells de glucosa en sang. Una insulina alta indicarà que la 

glucosa en sang és alta i, per tant, inhibirà la ingesta. En canvi, uns nivells baixos 

d’insulina, l’incentivaran (Limonero Garcia, 2003). La insulina és un control de la 

ingesta a curt termini, ja que es relaciona amb l’homeòstasi corporal (Limonero 
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Garcia, 2003), igual que la distensió de l’estómac (Saper et al., 2002; Limonero 

Garcia, 2003). 

 

- Leptina: Es troba al teixit adipós i informa l’hipotàlem dels nivells de greix 

corporals, tenint una forta implicació en regulació del pes i del metabolisme a 

llarg termini (Limonero Garcia, 2003). Si la leptina està alta, s’envien senyals 

d’inhibició de la ingesta. Si es troba baixa, en canvi, els senyals són d’activació 

(Limonero Garcia, 2003; Subramaniapillai & Mcintyre, 2017). S’han trobat 

receptors de leptina a l’ATV que interaccionen amb les neurones del sistema 

dopaminèrgic i, per tant, poden influir en la sensació de gana (Subramaniapillai 

& Mcintyre, 2017). 

 

- Glucocorticoides: Estimulen la secreció del NPY i provoquen un augment de la 

ingesta. Fan una funció contrària a la insulina i a la leptina (González Hita, Elvira, 

Macías, Gabriela & Enríquez., 2006) 

 

Les hormones procedents del tracte digestiu (estómac i intestins), que arriben al cervell 

a través del nervi vague són: 

 

- Grelina: Es troba a l’estómac. La seva expressió augmenta amb l’absència 

d’aliments. Quan és alliberada actua a l’hipotàlem i activa el NPY, fent una funció 

contrària a la leptina (Saper et al., 2002) i a la insulina, és a dir, potenciant la 

ingesta (González Hita et al., 2006). És una hormona, doncs, que té implicació en 

la motivació per la ingesta (Saper et al., 2002). Els seus receptors també es 

troben a l’ATV i produeixen un augment de dopamina al NAc (Subramaniapillai 

& Mcintyre, 2017). 

 

- Pèptid similar al glucagó-1 (GLP-1, de l’anglès glucagon-like peptide-1), pèptid 

YY (PYY), polipèptid pancreàtic (PP) i oxintomodulina (OXM): L’activació 

d’aquestes hormones del tracte digestiu produeix una disminució de la ingesta 

(Subramaniapillai & Mcintyre, 2017). 
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Figura 7: Esquema del paper de les hormones en la regulació de la ingesta. Font: Elaboració pròpia sobre imatges lliures de drets. 

 

1.2.2. Alteracions neuronals en obesos 

S’ha vist que la disfunció neuronal en obesos seria donada per una híper-activitat de les 

àrees de recompensa sumada a una hipo-activitat de les àrees relacionades amb la 

sacietat i control cognitiu. Aquests patrons neurològics de l’obesitat poden modificar-

se, tant en positiu, com en negatiu. A continuació es descriuen algunes de les alteracions 

cerebrals que s’han trobat en persones amb obesitat. 

 

En relació amb el sistema dopaminèrgic, s’ha vist que en les persones obeses les 

reserves de dopamina a l’ATV i al sistema nerviós, així com els seus receptors D2Rs al 

cos estriat disminueixen i fan disminuir la resposta hedònica als aliments (Carnell et al., 

2011; Kenny, 2011).  

 

Pel que fa a les altres àrees de recompensa, Wang et al. (2009) van observar que com 

més gran era l’IMC de l’individu, menys activació hi havia de l’amígdala en resposta a la 

distensió abdominal. S’ha vist, també, que els obsesos tenen més activació del CPF, al 

cos estriat (caudat/putamen), a l’ínsula anterior, l’hipocamp, al còrtex parietal una 

vegada saciats (Carnell et al., 2011) i que es produeixen anomalies al NAc que alteren 
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l’aprenentatge i els hàbits addictius. D’altra banda, a l’hipotàlem, Brooks, Cedernaes, & 

Schiöth (2013) afirmen que hi ha més activació de la part dorsomedial esquerra i menys 

activació de la part dorsolateral esquerra, fet que es relaciona amb una necessitat 

d’ingerir més aliments per sentir el mateix plaer que una persona no obesa i amb un 

menor control de les ganes de menjar. Carnell et al. (2011) també afirmen en el seu 

estudi que els obesos tenen una híper-activació o una anomalia de les àrees 

involucrades en la recompensa, la motivació, l’emoció i la memòria i que es pot veure a 

l’observar les respostes d’aquests a estímuls alimentaris visuals.  

 

En el cas de les hormones, s’ha vist que la leptina augmenta en obesos, provocant una 

resistència a aquesta al sistema dopaminèrgic. D’altra banda, Saper et al. (2002) han vist 

que els pacients que reguanyen pes tenen un major increment de grelina, sobretot 

abans dels àpats. 

 

1.3. Ressonància Magnètica Funcional per la Imatge aplicada a la nutrició i 

dietètica 

La ressonància magnètica funcional per la imatge (fMRI, de l’anglès functional magnetic 

resonance imaging) és una tècnica de neuroimatge no invasiva (Glover, 2011) que 

permet estudiar l’activitat funcional del cervell. Mesura els canvis en la quantitat 

d’oxigen de la sang que arriba a les diferents àrees cerebrals a través d’un escàner 

cilíndric (Figura 8) i n’extreu una imatge com la que es mostra en la Figura 9. És una de 

les tècniques més utilitzades per analitzar l’activitat cerebral i crear un mapa mental 

(Francis & Eldeghaidy, 2015). 

 

Pel que fa a la nutrició, l’fMRI ajudarà a definir els diferents patrons cerebrals que hi ha 

darrere de la ingesta alimentària i, en el nostre estudi en concret, la relació entre les 

activacions neuronals, el plaer de menjar i el comportament alimentari, permetent 

diferenciar els mecanismes homeostàtics dels hedònics (Francis & Eldeghaidy, 2015).  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Escàner de fMRI.1 

 

L’fMRI ve de la imatge per ressonància magnètica (MRI, de l'anglès Magnetic 

Ressonance Imaging) i la diferència entre ambdues tècniques és que l’MRI produeix una 

imatge anatòmica del cervell, però no de la seva activitat funcional i l’fMRI, en canvi, sí 

que produeix una imatge de l’activitat neuronal del cervell a més a més de la seva 

estructura anatòmica (Gore, 2003). Una altra diferència és que l’fMRI busca el senyal 

BOLD (de l’anglès Blood Oxygen Level Dependent) que com major és significa que major 

és l’activitat metabòlica d’aquell àrea cerebral (Glover, 2011). El BOLD s’obté dels canvis 

en la ratio d’hemoglobina oxigenada i d’hemoglobina no oxigenada de la sang en les 

diferents àrees cerebrals, que es poden mesurar perquè les dues hemoglobines tenen 

propietats magnètiques diferents (Francis & Eldeghaidy, 2015). 
 
 
 
 
 

 
1 Font: Photo credit: <a href="https://visualhunt.co/a4/09bc5c4c">JanneM</a> on <a 
href="https://visualhunt.com/re6/77b94885">Visual hunt</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/"> 
CC BY-NC-SA</a> 
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Figura 9. Model d’imatge que s’obté a partir de l’fMRI.2 
 

 

L’objectiu de veure aquesta activitat neuronal local és establir patrons cerebrals que 

permetin relacionar-los amb determinades malalties concretes (trastorn obsessiu 

compulsiu, addiccions, Alzheimer, trastorns de la ingesta alimentària...) (Tataranni & 

DelParigi, 2003). A diferència d’altres tècniques de neuroimatge com la Tomografia per 

Emissió de Positrons (PET, de l’anglès Positron Emission Tomography), l’fMRI té una 

millor resolució espacial (Tataranni & DelParigi, 2003) i, a més, és una tècnica no 

invasiva, ja que en el PET s’incorpora material radioactiu al torrent sanguini, per tal de 

mesurar l’activitat cerebral.  

 

En el cas dels comportaments alimentaris, per tal d’activar les àrees cerebrals i poder 

obtenir els registres per analitzar, es fa a través d’un estímul extern. Aquest estímul pot 

ser a partir d’imatges d’aliments (estímul visual), de la ingesta de preparats alimentaris 

i a partir de gustos o d’olors i es pot realitzar amb subjectes que tinguin gana o bé que 

ja hagin menjat i estiguin saciats (Francis & Eldeghaidy, 2015). També hi ha mètodes que 

analitzen l’activitat cerebral en diferents estats fisiològics sense que el subjecte realitzi 

cap tasca (Estat de Repòs, en anglès Resting State). D’altra banda, l’anàlisi es pot fer de 

tot el cervell sencer (en anglès, Whole-Brain analysis) o de regions concretes d’estudi 

(en anglès, Region Of Interest analysis).  

 
2 Font:  <a href="https://visualhunt.co/a4/ef7cbd">AllThroughWithThisNicenessAndNegotiation</a> on <a 
href="https://visualhunt.com/re6/77b94885">Visualhunt.com</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/2.0/"> CC BY-NC-ND</a> 



 21 

1.4.  Justificació de l’estudi 

Havent conegut més el sobrepès i l’obesitat, el seu impacte negatiu en els individus i la 

seva relació amb el cervell i el sistema de recompensa observable a partir de tècniques 

de neuroimatge com l’fMRI, es vol fer una revisió bibliogràfica dels estudis existents en 

aquest àmbit. 

 

En aquest cas, s’analitzaran estudis que utilitzin estímuls visuals, ja que d’aquesta 

manera s’analitzarà des del desig i la temptació que provoca tenir aliments densos i 

calòrics davant els ulls. A més a més, la majoria d’estudis de metanàlisis primàries són a 

partir d’imatges d’aliments, fet que permetrà ampliar els coneixements sobre el tema 

en qüestió amb més exactitud. En aquests estudis s’utilitzen imatges d’aliments densos, 

calòrics i palatables i es contrasten amb imatges control no alimentàries que generin 

“indiferència” com poden ser imatges borroses, de cotxes, d’objectes domèstics o 

d’aliments no comestibles. 

 
D’altra banda, com que volem analitzar la part hedònica de l’alimentació, que realitzem 

per plaer i no per gana (necessitat), analitzarem estudis fets amb persones saciades. A 

més, seran estudis que analitzin tot el cervell, per tal de no limitar les diferents àrees 

d’implicació. 

 

2. Objectius i hipòtesi 

S’ha vist que la neurobiologia pot condicionar el comportament alimentari humà, 

complex i influenciat des de l’inici de l’alimentació complementària. La hipòtesi d’aquest 

treball i el que s’espera trobar en la revisió dels estudis d’fMRI i obesitat és que les 

persones amb un excés de pes presenten una alteració neuronal en el sistema de 

recompensa que no els permet seguir la dieta i que els fa seguir ingerint aliments més 

enllà de la sensació de gana i sacietat. A més, que aquesta disfunció els fa ingerir 

aliments més densos i calòrics i no els permet aconseguir un pes saludable ni seguir una 

dieta per perdre pes. Així doncs, per tal de poder contrastar la hipòtesi, tal com s’ha 

comentat, es farà una revisió dels estudis d’obesitat i sistema de recompensa que 

utilitzin fMRI que s’han publicat del 2000 al 2020.  
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L’objectiu del treball és conèixer aquest sistema de recompensa malmès de les persones 

amb sobrepès i obesitat a través de la revisió d’estudis d’fMRI que utilitzin estímuls 

visuals, per tal de poder entendre millor els mecanismes del desig i la motivació per 

menjar i de tenir una millor perspectiva d’aquesta malaltia en creixement exponencial. 

 

3. Metodologia 

3.1. Criteris de selecció 

Els criteris de selecció han estat definits a partir de Brooks et al. (2013), ja que aquest 

article és una mate-anàlisi rellevant dins els estudis d’fMRI en obesos. Els criteris 

d’inclusió finals de l’estudi van ser:  

a) Estudis publicats de l’any 2000 fins al febrer del 2020, 

b) Estudis de cas-control que utilitzessin fMRI amb estímuls visuals, 

c) Estudis fets amb adults i no amb nens o adolescents, 

d) Casos amb sobrepès o obesitat versus pes normal i excloent aquells casos amb 

anorèxia nerviosa, bulímia, trastorn per afartament o altres trastorns de la 

conducta alimentària, 

e) Estudis fets amb persones que en el moment de l’estudi estaven saciades. 

f) Estudis realitzats només amb fMRI i no amb altres tècniques de neuroimatge 

(Positron Emission Tomography [PET], Computed Axial Tomography [CAT], 

Magnetic Ressonance Spectroscopy [MRS], Single Photon Emission Computed 

Tomography [SPECT]), 

g) Articles en anglès, 

h) Dades extretes de l’anàlisi de tot el cervell (en anglès, Whole Brain analysis) i no 

anàlisis de regions d’interès (en anglès, Region of Interest analysis). 

 

D’altra banda, es van excloure aquells estudis que: 

a) Tenien en compte l’estrès, 

b) Tenien en compte la leptina, insulina o grelina, 

c) Contemplaven factors genètics. 
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3.2. Procés de cerca 

La cerca dels estudis s’ha realitzat a través de les bases de dades de Web Of Science, 

dins la qual es trobaven les bases de dades següents: Current Contents Connect, Dervent 

Innovations Index, KCI-Korean Journal Database, MEDLINE, Russian Science Citation 

Index i SciELO. Els anys de cerca han estat de l’any 2000 al 19 de febrer del 2020 i els 

termes de cerca principals van ser “(obesity OR overweight OR food OR eating) AND 

fMRI” (n=1669/Lliure accés n=815). Llavors, per tal d’acotar la cerca, es van afegir NOT 

default mode network, NOT salience, NOT resting State networks, NOT anorèxia, NOT 

bulímia, NOT binge eating disorder, NOT by-pass, NOT PET, NOT CAT, NOT MRS, NOT 

SPECT, NOT ROI (n=1068/Lliure accés n=538). D’aquests estudis es van descartar aquells 

que tenien en compte l’estrès, hormones o factors genètics per realitzar l’anàlisi i també 

aquells realitzats en nens i/o adolescents, per tal de poder-nos centrar en el cervell 

adult. El total dels estudis finals van ser 8. 

 

Per tal d’ampliar la cerca i poder obtenir uns resultats més fiables, s’ha realitzat també 

una cerca a pubmed amb els termes de cerca “(obesity OR overweight OR food OR 

eating) AND fMRI”. Els estudis també eren de l’any 2000 al 19 de febrer del 2020 i la 

cerca s’ha filtrat per textos lliures sencers (en anglès, free full text), assaigs clínics (en 

anglès, clinical trial) i per assaigs controlats aleatoris (en anglès, randomized controlled 

trial). S’han trobat 373 resultats i s’ha fet un cribratge amb els criteris d’inclusió descrits 

anteriorment. Finalment, s’han seleccionat 3 estudis, només 1 dels quals finalment 

complien amb els criteris de selecció, ja que els altres només analitzaven regions 

d’interès. En total, doncs s’han analitzat 9 estudis (Taula 2). 
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Taula 2: descripció dels estudis de l'anàlisi.  
Abreviatures: OB = obesitat, PO = propensos a tenir obesitat, RO = Reducció obesitat, OR = Obesitat 
Resistents, NP = Normopès, f = femení, m= masculí, CS = cervell sencer, RI = Regió d'interès. 
 

4. Resultats 

Els resultats extrets dels 9 estudis seleccionats han estat diversos. No obstant això, tots 

els estudis coincideixen en què els obesos, una vegada saciats continuen tenint les àrees 

cerebrals activades, a diferència de les persones amb normopès, que sense gana 

disminueixen l’activitat d’aquestes. 

 

Ng, Stice, Yokum, & Bohon (2011) van trobar que les persones obeses tenien més 

activació al caudat dret i al gir cingulat posterior a l’observar imatges d’aliments alts en 

calories i van observar també que les etiquetes dels aliments podien modelar les 

respostes de recompensa. Tuulari et al. (2015) també van observar una major activació 

del gir cingulat posterior bilateral en els obesos, a diferència dels subjectes amb 

normopès, que tenien més activació al nucli caudat dorsal bilateral i al còrtex cingulat 

anterior (CCA). A més, també van observar activació del gir frontal, inferior i mitjà 

Autor i any Estímul 1 Estímul 2 Estímul de control Núm casos (IMC) Núm control 
(IMC) Edat Anàlisi 

cerebral 
WEB OF SCIENCE        

Cornier et al.   Aliments alt valor 
hedònic  Objectes RO 19 (27-32) NP 22 (19-23) 25-45 CS 

2009 
   

9 m, 10 f 12 m, 10 f 
  

Cornier et al. Aliments valor 
hedònic normal 

Aliments alt valor 
hedònic Objectes PO 28 (20-30) OR 28 (17-25) 25-40 CS 

2013 
   

14 m, 14 f 14 m, 11 f 
  

Dimitropoulos et 
al. 

  Aliments Objectes OB 22 (30-35) NP 16 (21-23) 20-30 CS 

2012 
   

11 m, 11 f 6 m, 10 f 
  

Martens et al.   Aliments Objectes OB 20 (25-35) NP 20 (20-25) 20-25 CS 
2013 

   
10 m, 10 f 10 m, 10 f 

  

Ng et al.    Batut de xocolata Got d'aigua "res" OB 17 (36.3) NP 17 (22.1) 18-23 CS 
2011 

   
17 f 17 f 

  

Rothemund et al. Aliments Objectes alimentaris Objectes OB 13 (>31) NP13(18.5-24) 18-25 CS 
2007 

   
13 f 13 f 

  

Tuulari et al. Aliments en color Aliments en color Aliments en color OB 27 (35-45) NP 14 (20-25) 35-45 CS/RI 

2015 Inhibir el desig  Mirar passivament Imaginar que s'ho 
menjaven 27 f 14 f 

  

Veit et al.   Ultra-processats Processats OB 18 (≥ 25) NP 18 (<25) 18-35 CS/RI 
2020 

   
9 m, 9 f 9 m, 9 f 

  

                
PUBMED 

       

Ho et al. Baix valor calòric Alt valor calòric Mobles OB 21 (20-23) NP 14 (25-35) 20-30 CS 
2012 

   
50% f, 50% m 50% f, 50% m 
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esquerre i del COF en els normopès quan volien inhibir el desig de menjar. Tuulari et al. 

(2015) van trobar una relació de les regions frontals i prefrontals amb el control 

alimentari.  

 

Martens et al. (2013), van trobar resultats semblants; van veure que els obesos tenien 

menys activació al CCA i que la flexibilitat d’aquesta recompensa dels obesos era menor 

que la de les persones amb normopès al CPF. Estan d’acord amb Tuulari et al. (2015) en 

què això produïa una disminució del control alimentari en els obesos, que els faria 

ingerir aliments sense tenir gana. 

 

Contràriament, Dimitripoulos et al. (2012) van observar una activació major del CCA, 

nucli caudat i COF en els obesos en resposta a aliments calòrics i ho van associar amb la 

recompensa, la resposta hedònica i l’addicció. Dimitripoulos et al. (2012) van reportar 

també més activació cerebral en obesos que en normopès en resposta als aliments.  

 

Rothemund et al. (2007) van observar una major activació del cos estriat dorsal en els 

obesos i van veure que aquest s’activava en funció de l’IMC, ja que no es va activar en 

els individus amb normopès. D’altra banda, també van trobar activació de l’ínsula 

anterior dreta, el gir posterior cingulat dret i el COF lateral dret en obesos en resposta a 

aliments calòrics. 

 

Veit et al. (2020) van observar menys activació de cos estriat ventral i del CPF 

dorsolateral esquerre. Aquest fet indica una activació menor de les àrees de 

processament de la recompensa en els obesos. En aquest estudi, Veit et al. (2020) van 

observar també l’activació del CPF dorsolateral esquerre es podia modificar fent un 

canvi de mentalitat i que aquest podria influir en el comportament alimentari de 

l’individu, fent-lo escollir opcions alimentàries més saludables. A més, es va observar 

que els obesos tendien a escollir porcions més grans quan buscaven menjar per plaer 

(Veit et al., 2020). 

 

Pel que fa a Cornier et al. (2013) van observar una disminució de l’activació de l’ínsula i 

del CPF (medial i inferior) en els subjectes resistents a guanyar pes respecte als obesos, 
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els quals van augmentar l’activació del CPF medial i anterior. Van veure que, com menys 

activació de l’ínsula i del CPF inferior més reducció de la gana hi havia. D’acord amb això, 

Cornier et al. (2009) van trobar que l’ínsula s’activava en els obesos quan hi havia una 

sobrealimentació, així com ho feia l’hipotàlem i el còrtex visual. En canvi, aquestes àrees 

disminuïen la seva activitat en els normopès. Els resultats de Cornier et al. (2009) posen 

èmfasi en la importància dels estímuls visuals en la regulació de la ingesta. 

 

Ho, Kennedy, & Dimitropoulos (2012) van observar activació del putamen (cos estriat 

dorsal) i l’amígdala en els obesos en l’observació d’aliments baixos en calories. Aquestes 

àrees estan implicades en la motivació pel menjar i la sobrealimentació. Aquestes 

activacions es van relacionar amb una menor sensació de sacietat que els manté les 

àrees cerebrals límbiques més activades tot i haver menjat. D’altra banda, similar als 

resultats obtinguts per Veit et al. (2020), van veure que els hàbits alimentaris podien 

influir en la resposta neural i en la motivació per menjar dels diferents grups d’estudi.  

 

A continuació es mostra una taula amb el resum de les activacions neuronals trobades 

en l’anàlisi dels estudis (Taula 3):  

 
Taula 3: activació de les diferents àrees cerebrals després de la presentació d’estímuls alimentaris visuals 
en individus obesos i amb normopès. 
Abreviatures: CPF = Còrtex prefrontal, CCA = Còrtex Anterior Cingulat, COF = Còrtex Orbitofrontal. 
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5. Discussió 

Els resultats obtinguts mostren que els obesos tenen més activació de les àrees cerebrals 

dretes en resposta als aliments, concretament, s’ha vist més activació al cos estriat 

dorsal dret (putamen i caudat), al gir cingulat posterior, al CPF, al COF i a l’ínsula. Aquests 

resultats tenen relació amb els trobats per Stice, Spoor, Ng, & Zald (2009) i Carnell et al. 

(2011), que aquest últim afirma que els obesos tenen més activació de les àrees que es 

troben implicades en les funcions de recompensa, motivació, emoció i atenció en 

comparació amb les persones amb normopès. Altres estudis anteriors han reportat 

també més activació de l’ínsula i del COF en obesos en relació amb els normopès 

(Scharmüller, Übel, Ebner, & Schienle, 2012), així com del cos estriat dorsal 

(Nummenmaa et al., 2012), que s’activa en l’anticipació i detecció de la recompensa. 

 

El control inhibitori de la ingesta, també ha estat valorat. Sembla que aquells individus 

que aconseguien mantenir un pes saludable tenen menys activació de les àrees 

implicades en la recompensa i, en canvi, tenien més activació de les àrees relacionades 

amb el control inhibitori (Belfort-DeAguiar & Seo, 2018). En relació amb l’activació del 

CPF dorsolateral esquerre, s’ha vist que hi ha una resposta major en persones que 

realitzen dieta i que tenen més autocontrol (Hollmann et al., 2012). Això pot suggerir 

que el fet que s’observés una disminució d’aquesta àrea en els obesos (Veit et al., 2020) 

produeixi una falta d’autocontrol en aquests a l’hora de menjar. Vainik, García-García, 

& Dagher (2019) també afirmen una disminució de l’activació del CPF dorsolateral 

esquerre en obesos. D’altra banda, l’activació del COF s’ha relacionat amb l’avaluació de 

les conseqüències negatives d’ingerir aliments insans (Hollmann et al., 2012); fet que 

donaria suport als resultats també de Tuulari et al. (2015). Altres estudis també han 

relacionat el CPF dorsolateral i el COF amb el control inhibitori de les respostes motores 

(Hooker & Knight, 2006). Tanmateix, també s’ha trobat una major activació del COF en 

resposta a aliments en obesos que en persones amb normopès (Seabrook & Borgland, 

2020), recolzant els resultats obtinguts per Dimitripoulos et al. (2012) i Rothemund et 

al. (2007) i suggerint que aquest increment d’activació els comporta a fer una 

sobreingesta i a no poder seguir una dieta, a més de tenir una reducció del valor de la 

recompensa, ja que el COF s’associa també a l’avaluació de la recompensa. Així doncs, 
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sembla que l’activació del COF és variable i que aquest exerceix funcions heterogènies 

que van des del valor de la recompensa, a la codificació nutritiva i al valor global de 

l’aliment (Seabrook & Borgland, 2020). Per aquesta raó, es veuria activat tant en el 

control dels impulsos com en la sobreingesta. 

 

També s’han vist diferències en l’activació del CCA en els estudis analitzats. Aquesta 

diferència podria ser deguda al fet que és una àrea que té connexions tant amb el 

sistema límbic emocional com amb el CPF cognitiu (Stevens, Hurley, & Taber, 2011).  

 

Respecte als individus amb normopès, s’ha vist que l’activació cerebral disminuïa quan 

els subjectes estaven saciats, mentre que en els obesos les àrees de recompensa 

continuaven activades, tot i que disminuïen lleugerament. Així doncs, sembla que 

l’obesitat modifica les respostes neuronals i les connexions de recompensa cerebrals 

(Nummenmaa et al., 2012) i que l’exposició contínua a aliments d’alt valor hedònic, 

també (Burger & Stice, 2011). 

 

D’altra banda, igual que Rothemund et al. (2007), Carnell et al. (2011),  Kenny, (2011), 

Nummenmaa et al. (2012) i Wang et al. (2001) han trobat menys receptors de dopamina 

(D2R) al cos estriat dels obesos. Aquest fet s’ha relacionat amb la necessitat d’aquests 

subjectes a ingerir constantment aliments, per tal de sobre-estimular el circuit de 

recompensa i compensar el dèficit. 

 

Així doncs, els resultats trobats recolzen els de Burger & Stice (2011), en què s’observa 

una hiperactivació de les àrees d’anticipació de la recompensa i el valor dels aliments 

(cos estriat dorsal, ínsula, COF, amígdala) i també d’aquelles àrees del còrtex gustatiu 

principal (ínsula anterior) i del còrtex somatosensorial i que comportaria una 

sobreingesta i que generaria, per tant, una disminució dels receptors de dopamina al 

cos estriat. D’altra banda, també s’ha trobat relació entre l’al·lel TaqIA A1, els receptors 

D2R de dopamina i el risc de guanyar pes (Burger & Stice, 2011).  
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5.1. Utilitat pràctica dels resultats 

Aquests resultats són útils per entendre millor els mecanismes neuronals de la ingesta 

alimentària i l’obesitat i també per enfocar possibles tractaments per a aquesta. Pel que 

fa a les possibles millores del comportament alimentari, Veit et al. (2020) i Ho et al. 

(2012) coincideixen en el fet que un canvi en l’actitud i motivació a l’hora de menjar i en 

els hàbits alimentaris pot millorar l’activació neuronal dels obesos fent que ingereixin 

menys aliment i més saludable. Kirk, Brown, & Downar, (2015) van trobar resultats 

semblants a través de la pràctica del “mindfulness”. Van observar que els subjectes que 

van practicar tècniques de meditació conscient presentaven menys activació al cos 

estriat dorsal i més activació a l’ínsula posterior bilateral i al CPF ventromedial, àrees 

que en la nostra revisió s’han vist disminuïdes en els subjectes amb normopès. 

 

D’altra banda, els estímuls alimentaris visuals augmenten la resposta hedònica i la 

motivació per menjar i aquest fet augmenta la possibilitat de realitzar una sobreingesta 

i augmentar de pes. Per tant, l’exposició constant a anuncis i publicitat d’aliments alts 

en calories i d’alt valor hedònic dificulta la pèrdua de pes.  

Un possible tractament que s’ha proposat a partir dels estudis d’anàlisi cerebral ha estat 

el d’aplicar una estimulació transcranial contínua al còrtex dorsolateral, per tal d’activar-

lo i reduir així el desig de consumir aliments (Fregni et al., 2008). 

El present estudi, doncs, reforça la bibliografia existent sobre el tema en qüestió i obre 

més portes al plantejament d’un tractament de l’obesitat basat en la motivació i el valor 

hedònic dels aliments i que tingui en compte tant la mida de la porció, com la 

presentació i la predisposició de la persona al moment de la ingesta. 

5.2 Limitacions i fortaleses del treball 

Pel que fa a les limitacions de l’estudi, per la seva complexitat no s’ha pogut utilitzar cap 

tècnica d’extracció de resultats, com per exemple l’estimació per la probabilitat 

d’activació (en anglès, ALE de Activation Likelihood Estimation), una tècnica de meta-

anàlisi utilitzada per Brooks et al. (2013) i que és de les més utilitzades en els estudis 

d’anàlisi cerebral. L’ALE consisteix a determinar on convergeixen els punts d’activació 

cerebrals dels estudis analitzats tractant-los com a distribucions de probabilitat espacial 
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que es donen en determinades coordenades (Acar, Seurinck, Eickhoff, & Moerkerke, 

2018). Aquest fet, podria haver provocat alguna esbiaixada en els resultats obtinguts. 

També, cal tenir en compte que es podrien haver perdut alguns estudis que no fossin de 

lliure accés. D’altra banda, el fet que els estímuls alimentaris dels estudis de l’anàlisi 

fossin diferents també dificulta l’extracció de resultats concloents definitius. 

 

Com a fortaleses del treball, destacar que en relació amb la meta-anàlisis de Brooks et 

al., (2013), la cerca dels estudis ha estat més acotada, ja que només s’han tingut en 

compte aquells estudis realitzats en adults i s’han descartat els fets amb nens i 

adolescents. A més a més, el fet que hi hagi diversos estudis posteriors al 2012 aporta 

nou coneixement al de l’estudi de Brooks et al. (2013). 

 

6. Conclusions  

Els mecanismes neuronals que es troben darrere l’obesitat són complexes i es veuen 

interferits per molts factors, tant externs com interns a l’organisme i, a més, poden ser 

diferents en cada individu. No obstant això, s’han pogut veure similituds en el mapa 

cerebral d’aquests subjectes. Després de realitzar l’estudi, podem afirmar que l’obesitat 

produeix una alteració de les àrees cerebrals implicades tant en l’anticipació de la 

recompensa i valor hedònic dels aliments (cos estriat dorsal, gir cingulat posterior, CPF, 

COF i ínsula) com en el control de la ingesta alimentària (CPF dorsolateral esquerre, COF 

i CCA) provocant un excés en la seva ingesta alimentària més enllà de les necessitats 

homeostàtiques de l’organisme. Aquests resultats, doncs, confirmen la nostra hipòtesi i 

aporten més coneixement que permet entendre millor la malaltia. 

 

L’enfocament del tractament de l’obesitat hauria d’anar enfocat, doncs, a millorar la 

motivació per menjar aliments saludables i l’autocontrol i, també, al manteniment 

d’aquest canvi al llarg termini. D’altra banda, els estudis futurs seria interessant que 

s’enfoquessin en aquesta línia. 
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