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Plantejament i objectius 

Els concentrats de plasma (SDAP) i d’immunoglobulines (IC) són suplements dietètics 
destinats als animals de granja que han estat proposats com alternativa a l’ús dels 
antibiòtics com a promotors del creixement (Coffey i Cromwell, 1995). Un dels primers 
efectes descrits en els animals alimentats amb aquests suplements és l’increment de la 
taxa de creixement (Kats et al., 1994). Aquesta millora del creixement és deguda, en part, 
a que hi ha un augment del consum de pinso (Van Dijk et al., 2001b; Coffey i Cromwell, 
1995) i a que es produeix una menor estimulació del sistema immunitari. Aquesta hipòtesi 
està recolzada per estudis que demostren que una activació immunitària produeix una 
reducció en la ingesta d’aliments, així com un increment de la utilització dels nutrients per 
part de les cèl·lules del sistema immunitari (Williams et al., 1997). 

En les granges que utilitzen el concentrat de proteïnes plasmàtiques com a suplement 
dietètic també s’observa una reducció de la morbilitat i de la mortalitat dels animals 
(Morrill et al., 1995; Quigley i Wolfe, 2003). Això es pot explicar pel fet que aquests 
concentrats contenen immunoglobulines i glicoproteïnes. Ambdós tipus de molècules 
actuen a la llum intestinal unint-se a microorganismes patògens, agregant-los i facilitant-
ne la seva eliminació (Sánchez et al., 1993; Mouricot et al., 1990). Això queda palès en 
diferents estudis en què s’ha observat que els animals alimentats amb el pinso 
suplementat amb aquests concentrats, quan són exposats a patògens entèrics presenten 
símptomes de la infecció menys severs que els animals que no han rebut els concentrats 
(Bosi et al., 2001; Nollet et al., 1999a). 

En vista d’aquestes observacions, ens vam plantejar estudiar l’efecte de la suplementació 
dietètica amb SDAP i amb IC sobre el sistema immunitari d’animals que patien una 
inflamació aguda. El primer objectiu va ser  establir la pauta adequada per obtenir un 
model d’inflamació aguda intestinal en rata. Una vegada es va obtenir aquesta pauta es va 
procedir a ccaracteritzar els efectes de la inflamació i dels suplements dietètics sobre les 
principals poblacions del sistema immunitari associat a la mucosa intestinal (GALT),
concretament les presents als teixits inductors del GALT (plaques de Peyer i ganglis 
limfàtics mesentèrics). Per tal d’estudiar els efectes sistèmics de la inflamació intestinal 
vam aanalitzar també lles poblacions de la melsa, l’hemograma i les concentracions sèriques 
d’IgA i d’IgG.

La inflamació aguda és un procés de curta durada (hores o dies) caracteritzada per 
vasodilatació, edema i migració cel·lular (principalment de neutròfils) cap al teixit afectat 
(Maslinska i Gajewski, 1998). També s’hi observen alteracions de la permeabilitat epitelial 
(Nusrat et al., 2000). Així doncs, ens vam plantejar com a següent objectiu eestudiar
l’efecte de la suplementació dietètica amb SDAP o amb IC sobre la permeabilitat vascular i 
de l’epiteli intestinal en animals que presentaven un procés inflamatori intestinal.
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Plantejament i objectius 

Per últim, donat que la mucosa intestinal desenvolupa un paper fonamental en l’absorció 
de nutrients, que sovint està alterada durant un procés d’inflamació intestinal (Argenzio et
al., 1990), i atesa la importància de l’absorció de nutrients per al desenvolupament 
d’animals joves, ens vam proposar el darrer objectiu que consisteix en aanalitzar els efectes
de la suplementació dietètica amb SDAP o amb IC sobre l’absorció de diferents nutrients, 
en animals que presentaven un procés inflamatori.
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