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Objectius del GrupObjectius del GrupObjectius del GrupObjectius del Grup

La recerca del Grup intenta La recerca del Grup intenta La recerca del Grup intenta La recerca del Grup intenta 
respondre a les preguntes:respondre a les preguntes:respondre a les preguntes:respondre a les preguntes:

� Es pot potenciar lEs pot potenciar lEs pot potenciar lEs pot potenciar l’’’’activitat de defensa del sistema activitat de defensa del sistema activitat de defensa del sistema activitat de defensa del sistema 
immunitari amb aliments?immunitari amb aliments?immunitari amb aliments?immunitari amb aliments?

I mI mI mI méééés concretament:s concretament:s concretament:s concretament:

� Es pot accelerar la maduraciEs pot accelerar la maduraciEs pot accelerar la maduraciEs pot accelerar la maduracióóóó del sistema immunitari durant del sistema immunitari durant del sistema immunitari durant del sistema immunitari durant 
la primera infla primera infla primera infla primera infàààància amb determinats ingredients alimentaris?ncia amb determinats ingredients alimentaris?ncia amb determinats ingredients alimentaris?ncia amb determinats ingredients alimentaris?

� Amb un aliment, es pot prevenir o ajudar en el tractament de Amb un aliment, es pot prevenir o ajudar en el tractament de Amb un aliment, es pot prevenir o ajudar en el tractament de Amb un aliment, es pot prevenir o ajudar en el tractament de 
malalties infeccioses o inflamatòries? malalties infeccioses o inflamatòries? malalties infeccioses o inflamatòries? malalties infeccioses o inflamatòries? 

Dissenys experimentalsDissenys experimentalsDissenys experimentalsDissenys experimentals

Un aliment funcional Un aliment funcional Un aliment funcional Un aliment funcional éééés aquell producte alimentari que, a ms aquell producte alimentari que, a ms aquell producte alimentari que, a ms aquell producte alimentari que, a méééés de les s de les s de les s de les 
seves propietats nutritives, pot ajudar en la prevenciseves propietats nutritives, pot ajudar en la prevenciseves propietats nutritives, pot ajudar en la prevenciseves propietats nutritives, pot ajudar en la prevencióóóó de malalties i en de malalties i en de malalties i en de malalties i en 
la promocila promocila promocila promocióóóó de la salut. El grup dde la salut. El grup dde la salut. El grup dde la salut. El grup d’’’’Autoimmunitat i TolerAutoimmunitat i TolerAutoimmunitat i TolerAutoimmunitat i Toleràààància centra ncia centra ncia centra ncia centra 
els seus esforels seus esforels seus esforels seus esforçççços en esbrinar si determinats ingredients alimentaris os en esbrinar si determinats ingredients alimentaris os en esbrinar si determinats ingredients alimentaris os en esbrinar si determinats ingredients alimentaris 
afavoreixen la funciafavoreixen la funciafavoreixen la funciafavoreixen la funcióóóó de defensa de lde defensa de lde defensa de lde defensa de l’’’’organisme.organisme.organisme.organisme.

En una societat industrialitzada i amb les necessitats alimentEn una societat industrialitzada i amb les necessitats alimentEn una societat industrialitzada i amb les necessitats alimentEn una societat industrialitzada i amb les necessitats alimentààààries ries ries ries 
bbbbààààsiques cobertes, la relacisiques cobertes, la relacisiques cobertes, la relacisiques cobertes, la relacióóóó entre lentre lentre lentre l’’’’alimentacialimentacialimentacialimentacióóóó i el sistema immunitari, i el sistema immunitari, i el sistema immunitari, i el sistema immunitari, 
éééés a dir, la s a dir, la s a dir, la s a dir, la IMMUNONUTRICIIMMUNONUTRICIIMMUNONUTRICIIMMUNONUTRICIÓÓÓÓ, constitueix una ci, constitueix una ci, constitueix una ci, constitueix una cièèèència emergent que ncia emergent que ncia emergent que ncia emergent que 
pretpretpretpretéééén establir la capacitat de millorar el sistema de defensa de n establir la capacitat de millorar el sistema de defensa de n establir la capacitat de millorar el sistema de defensa de n establir la capacitat de millorar el sistema de defensa de 
llll’’’’organisme mitjanorganisme mitjanorganisme mitjanorganisme mitjanççççant la dieta. Aquesta relaciant la dieta. Aquesta relaciant la dieta. Aquesta relaciant la dieta. Aquesta relacióóóó esdevesdevesdevesdevéééé mmmméééés rellevant s rellevant s rellevant s rellevant 
amb la identificaciamb la identificaciamb la identificaciamb la identificacióóóó dddd’’’’ingredients alimentaris que puguin intervenir en ingredients alimentaris que puguin intervenir en ingredients alimentaris que puguin intervenir en ingredients alimentaris que puguin intervenir en 
la prevencila prevencila prevencila prevencióóóó o ajudar en el tractament de determinades malalties.o ajudar en el tractament de determinades malalties.o ajudar en el tractament de determinades malalties.o ajudar en el tractament de determinades malalties.

1. Els DISSENYS aplicats pel Grup 1. Els DISSENYS aplicats pel Grup 1. Els DISSENYS aplicats pel Grup 1. Els DISSENYS aplicats pel Grup 
consisteixen en lconsisteixen en lconsisteixen en lconsisteixen en l’’’’administraciadministraciadministraciadministracióóóó o o o o 
addiciaddiciaddiciaddicióóóó dels ingredients alimentaris a:dels ingredients alimentaris a:dels ingredients alimentaris a:dels ingredients alimentaris a:

LLLLíííínies de recercanies de recercanies de recercanies de recerca

ALIMENTALIMENTALIMENTALIMENT
NUTRIENTNUTRIENTNUTRIENTNUTRIENT

Cultiu de cCultiu de cCultiu de cCultiu de cèèèèllll����luleslulesluleslules

Estudis Estudis Estudis Estudis in vitroin vitroin vitroin vitro::::
AvaluaciAvaluaciAvaluaciAvaluacióóóó de la de la de la de la 
funcifuncifuncifuncióóóó celcelcelcel����lularlularlularlular Estudis Estudis Estudis Estudis preclpreclpreclpreclínicsnicsnicsnics::::

AvaluaciAvaluaciAvaluaciAvaluació de la capacitat dede la capacitat dede la capacitat dede la capacitat de
RESPOSTA IMMUNITRESPOSTA IMMUNITRESPOSTA IMMUNITRESPOSTA IMMUNITÀRIA en animals RIA en animals RIA en animals RIA en animals 
sans o durant el curs de la malaltiasans o durant el curs de la malaltiasans o durant el curs de la malaltiasans o durant el curs de la malaltia

� formaciformaciformaciformacióóóó dddd’’’’anticossosanticossosanticossosanticossos
� teixits immunitaris sistteixits immunitaris sistteixits immunitaris sistteixits immunitaris sistèèèèmics, com la mics, com la mics, com la mics, com la 

melsa i els ganglis limfmelsa i els ganglis limfmelsa i els ganglis limfmelsa i els ganglis limfààààticsticsticstics
� teixit immunitari associat a lteixit immunitari associat a lteixit immunitari associat a lteixit immunitari associat a l’’’’intestintestintestintestíííí

3. Amb aquests dissenys es pot avaluar la reacci3. Amb aquests dissenys es pot avaluar la reacci3. Amb aquests dissenys es pot avaluar la reacci3. Amb aquests dissenys es pot avaluar la reaccióóóó del sistema immunitari enfront de:del sistema immunitari enfront de:del sistema immunitari enfront de:del sistema immunitari enfront de:
� malalties infeccioses infantils (per exemple, diarrea produmalalties infeccioses infantils (per exemple, diarrea produmalalties infeccioses infantils (per exemple, diarrea produmalalties infeccioses infantils (per exemple, diarrea produïïïïda per da per da per da per rotavirusrotavirusrotavirusrotavirus))))
� processos inflamatoris aguts o malalties inflamatòries intestinaprocessos inflamatoris aguts o malalties inflamatòries intestinaprocessos inflamatoris aguts o malalties inflamatòries intestinaprocessos inflamatoris aguts o malalties inflamatòries intestinals (per exemple, la malaltia de ls (per exemple, la malaltia de ls (per exemple, la malaltia de ls (per exemple, la malaltia de 

CrohnCrohnCrohnCrohn) o sist) o sist) o sist) o sistèèèèmiques (per exemple, miques (per exemple, miques (per exemple, miques (per exemple, llll’’’’artritisartritisartritisartritis reumatoidereumatoidereumatoidereumatoide))))
� alalalal����llllèèèèrgies alimentrgies alimentrgies alimentrgies alimentààààries o ambientalsries o ambientalsries o ambientalsries o ambientals

Capital humCapital humCapital humCapital humàààà

ImmunonutriciImmunonutriciImmunonutriciImmunonutricióóóó
experimental amb experimental amb experimental amb experimental amb 

cacau i antioxidantscacau i antioxidantscacau i antioxidantscacau i antioxidants

Estudis Estudis Estudis Estudis preclpreclpreclpreclíííínicsnicsnicsnics en inflamacien inflamacien inflamacien inflamacióóóó, , , , 
alalalal����llllèèèèrgia i desenvolupament del rgia i desenvolupament del rgia i desenvolupament del rgia i desenvolupament del 

sistema immunitari intestinal sistema immunitari intestinal sistema immunitari intestinal sistema immunitari intestinal 

ImmunomodulaciImmunomodulaciImmunomodulaciImmunomodulacióóóó i i i i 
components components components components bioactiusbioactiusbioactiusbioactius

de la llet maternade la llet maternade la llet maternade la llet materna
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Estudiants de Doctorat / MEstudiants de Doctorat / MEstudiants de Doctorat / MEstudiants de Doctorat / Mààààsterstersterster
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I a mI a mI a mI a méééés intervenen temporalment s intervenen temporalment s intervenen temporalment s intervenen temporalment 
estudiants de Grauestudiants de Grauestudiants de Grauestudiants de Grau

� ccccèèèèllll����lules en cultiulules en cultiulules en cultiulules en cultiu
� mares gestants o lactantsmares gestants o lactantsmares gestants o lactantsmares gestants o lactants
� nounats durant el pernounats durant el pernounats durant el pernounats durant el perííííode de lactode de lactode de lactode de lactàààànciancianciancia
� animals joves i adultsanimals joves i adultsanimals joves i adultsanimals joves i adults
� animals amb una patologia induanimals amb una patologia induanimals amb una patologia induanimals amb una patologia induïïïïdadadada

2. Avaluaci2. Avaluaci2. Avaluaci2. Avaluacióóóó dels efectes sobre el SISTEMA dels efectes sobre el SISTEMA dels efectes sobre el SISTEMA dels efectes sobre el SISTEMA 
IMMUNITARI. SIMMUNITARI. SIMMUNITARI. SIMMUNITARI. S’’’’estudia la funciestudia la funciestudia la funciestudia la funcióóóó del del del del 
sistema de defensa pel que fa a: sistema de defensa pel que fa a: sistema de defensa pel que fa a: sistema de defensa pel que fa a: 


