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El conjunt de les malalties inflamatòries afecta un 30% de la població espanyola. En els darrers anys s’ha demostrat que la 
dieta té un paper molt important en la prevenció i la teràpia d’aquestes malalties.

En el nostre grup estudiem l’efectivitat de suplements dietètics en la prevenció de malalties inflamatòries emprant models animals en els 
que es reprodueixen moltes de les característiques que tenen aquestes malalties en les humans. Els models animals són indispensables per 
poder apropar-nos a la patogènesi de les malalties inflamatòries.

Model d’INFLAMACIÓ INTESTINAL SEB: les rates s’administren amb l’enterotoxina B de S. aureus

Model  d’INFLAMACIÓ PULMONAR LPS: els ratolins inhalen un component de la paret bacteriana 

Un dels ingredients que més hem estudiat és el SDP (a base de proteïnes plasmàtiques polvoritzades d’origen porcí)

El models experimentals amb animals permeten que avancem en la comprensió dels mecanismes 
que intervenen en la inflamació i en la seva patogènesi, així com també en el seu tractament.
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Model  de COLITIS MDR1-/-: aquests ratolins desenvolupen espontàniament inflamació al còlon
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