
SOCIETAT curA I ¡s

rNVEsncAc¡ó smut¡x'

Investigadors de la udl apunten que nivells baixos de lípids
impliquen viure més anys | | æ¡xxh 11 de

ll-t-non | És possible saber per què
unes espècies de mamífers són
més longeves que d'altres? In-
vestigadors de la Universitat de
Lleida tenen la resposta en un
estudi que acaben de publicar
a la revista digital de la presti-
gSosa N ature, S cientific Rep oß.
Hi asseguren que, després d'in-
vestigar onze espècies diferents
(rato( rata, conill, conillet d'fn-
dia, gos, gat, porc, ovella, bou,
cavall i ésser humà), es pot con-
cloure que la presència de de-
terminats lípids a la sang per-
met predir Ia longevitat d'una
edpècie.

Concretament els més lon-
geus són aquells que es carac-
teritzen per tenir uns nivells

ANÀLISI

En l'estudis'han
anal¡tzat totes les

famílies de lípids
presents en el plasma

lmatgq dãrxiu d'investigadors treballant a l'lRB.

baixos d'un tipus d'àcids gras-
sos (de cadena llarga, amb més
de 12 àtoms de carboni) i lípids
més resistents al procés d'oxi-
dació,ja que aquest és l'encar-
regat de trencar les molècules
i provocar que els seus residus
actuïn en altres parts de la
cèl'lula, fet que I'envelleix.

Per arribar a aquests resul-
tats, els investigadors, perta-

nyents al grup de Fisiopatolo-
gia Metabòlica de I'IRB de Llei-
da,,liderats pel catedràtic de la
UdL Reinald Pamplona i amb
la col.laboració de cienffics de
la Universitat de Màlaga i de la
Complutense de Madrid, han
portat a terme una anàlisi mas-
siva de totes les famílies de lí-
pids presents en el plasma san-
guini. "Cada espècie té el seu
propi perfil lipídic, ja que l'em-
premta que deixen els greixos
a la sang és única. D'aquesta
maneftr, el perfil es poshla com
un biomarcador de longevitat",
apunta Pamplona.

Liestudi està finançat pel mi-
nisteri d'Econorpia i Compe-
titivitat.

[a propen fase,

veure diferències
en cada espèc¡e

IAmb aquests primers
resultats, els investigadors
obriran un nou camp
amb l'objectiu d'analit-
zar atzles diferències en-
tre individus d'una ma-
teixa espècie i saber per
què uns viuen més que
altres.

Liequip de la UdL ha
iniciat un treball amb la
Universitat de València

' sobre lípids en persones
centenàries.
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