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Pròleg
Amb aquest estudi, que hem realitzat en Lluís Vila Quera i en Manel Canal Casals de l ‘ Empresa
Pinsos Sant Antoni, no parlarem del que és el cortisol com a hormona. No parlarem de l’efecte que té
pràcticament en tots els òrgans i teixits del cos com a resposta d’un estrès, d’una baixa de defenses ,
d’una regulació del nivell de sucre en sang, de mantenir la pressió arterial o de regular el metabolisme,
procés pel qual utilitza aliments i energia. El cortisol produït a les gandules suprarenals situades al cim
dels ronyons, i tant i tant estudiades, no ha pogut ser mesurat mai d’una forma segura, sobretot en
animals perquè un petit moviment d’estrès l’altera de forma exponencial. Amb humans s’ha estudiat el
cortisol en sang, orina i saliva però el sol fet de treure sang, orina o saliva en un animal provoca unes
descàrregues de cortisol que no sabem quins serien els resultats correctes. Crec que serien superiors
als normals.
En medicina humana tots hem tingut estrès. Tots hem tingut ansietat. Els nostres sistemes vagals,
simpàtics i parasimpàtics moltes vegades ens han jugat males passades fent-nos sentir dolor en un lloc
que no hi és. El somatitzem. Com pot ser que sentim dolor si no hi és? Com pot ser que una persona es
senti el peu si no en té? Així doncs, els nivells de cortisol tant estudiats mai han tingut unes taxes o
mesures clares en cada persona. Doncs, tots som diferents i tenim la manera de fer i treballar diferent.

En atletisme, els pensaments positius en tot l’equip s’ha demostrat científicament que tenen resultat
favorables i els pensaments negatius desfavorables. Normalment, generes estrès. Tenir por a perdre provoca
una situació estressant molt comuna en l’esport. Aquest estrès genera la secreció de cortisol denominada
l’hormona de l’estrès. Adaptativament és beneficiosa però en excés és perjudicial.
Si parlem dels animals en el nostre estudi pròpiament dit, tots sabeu el que perd en pes un porc durant el seu
transport i l’estrès que té al entrar a l’escorxador quan sent els altres cridar i sap que ell morirà. Així mateix en
els vedells. Aquests comportaments i sentiments dels animals generen gran quantitat de cortisol.
Etològicament s’ha demostrat que els animals tenen sentiments. Parlant en terminologia taurina, l’animal que
serà lidiat el diumenge normalment entra el dijous als corrals. Animals de 600 kg en pes viu degut a l’estrès
poden perdre fins a 70 kg en 4 dies. O sigui que el cortisol és una hormona que amb totes les espècies actua
de forma diferent.

ANEM AL NOSTRE CAS
Nosaltres i totes les cases de genètica estem preocupadíssims per la mort sobtada de les
reproductores selectes. Hem parlat amb diferents genetistes, gent de laboratori i gent que inocula
vacunes i saben que estressa els animals. Tots ells han fet proves amb orina , sang i saliva amb les
truges de selecció i han arribat a resultats diferents i a tenir diferents opinions. Després de preguntar a
molta gent i de preguntar a la Universitat, vaig parlar amb el Dr. Jaume Dam del Parc Científic i
Tecnològic de Barcelona i em va dir que ell havia sentit que hi havia la possibilitat de fer un estudi amb
pèl, una tècnica coreana molt fiable. Immediatament vaig pensar que seria fàcil tallar uns quants pèls
dels animals sense provocar gens d’estrès fet per personal de la granja i en un moment òptim com pot
ser durant el menjar o enlletament i acariciant-los sempre. Crec que ho vàrem aconseguir.
Tenim referències i estudis d’aquestes proves de l’any 2017 fetes i publicades pel Journal of Veterinary
Behavior (2017) i altres proves amb ximpanzés i amb macacos fetes per japonesos. Però nosaltres
hem decidit fer-ho a les nostres granges amb les nostres truges i amb genètica DanBred. Creiem que
pot ser interessant estudiar cas per cas .

De les dues granges estudiades, la S i la E, vàrem intentar que tots els paràmetres fossin iguals
així com els resultats productius, un personal molt eficient i amb molt d’interès i amb una quantitat
aproximada de reproductores en cada una de les granges. Només hi havia una diferència, en una
granja les truges estaven tancades en gàbies alhora de menjar i cada una entrava al seu lloc. Les
de l’altre granja estaven menjant amb caiguda lliure, si bé cada una tenia el seu espai marcat fins a
mig cos perquè tampoc fos molestada i amb dues gàbies tancades per les coixes. Però és molt fàcil
i es veu cada dia com una truja més valenta, d’un cop pot fer sortir de la menjadora una truja més
dèbil. Vàrem creure que aquesta situació podia tenir un estudi d’interès en el cortisol crònic.
Evidentment, si durant les extraccions de les mostres creguérem aconseguir el mínim estrès, el
que si que vàrem veure és que l’única causa positiva d’estrès crònic podia ser aquesta alteració en
el moment de menjar. Que alguns dels animals ja entressin amb pànic encara que sabien que
tenien el seu lloc però que podia ser que en alguna ocasió fossin apartats. No hi havia cap més
motiu per a pensar en una diferència d’estrès.
Evidentment m’he informat dels anàlisis que fan en medicina humana per a treure mostres de
cortisol a les persones i totes tenen un protocol bastant exhaustiu , com he dit abans impossible de
seguir en veterinària .

OBJECTE DE L’ESTUDI
L’objecte de l’estudi és minimitzar l’estrès crònic i intentar que no hi hagi estrès agut. Les
reproductores són animals genèticament classificats per a tenir el màxim de fertilitat, el major
nombre de garrins , el millor índex de creixement , les millors conformacions , etc, etc... Això ha fet
que moltes vegades els genetistes posen al mercat animals d’una gran qualitat però que durant la
selecció genètica tenen debilitat en les seves artèries cardíaques, en el seu sistema respiratori i en
altres òrgans. Pot ser que en una pujada brusca de pressió, insulina o sucres tinguin aturades
cardiorespiratòries. Els resultats els veureu al final i amb les conclusions que ens passa LEITAT i
cadascú podrà treure la seva conclusió

https://www.youtube.com/watch?v=7eO_23yq3pI
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Mètode (resum)
Mostres pèl (x10):
Rentat: Isopropanol 30’’ x3 (eliminar brutícia, hormones)
Secat: campana extracció 24h
Triturat: 150mg pèl- tallat- vials amb boles ceràmiques
30’’ 6500rpm- 30’’descans- 30’’ 6500rpm
Extracció cortisol: 100mg de triturat+ 1,8ml Metanol, agitació 24 h
centrifugat 200G- 5’ (eliminar partícules)
sobrenedant, centrifugat 2300G- 5’
evaporació: 1,5ml centrifugat en buit-PELLET
suspensió: 600ul PBS (cortisol 83 mg pèl)
Quantificació del cortisol: Kit ELISA competició
Cal·libració corba
Resultats mostres
Anàlisis estadístic
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Conclusions a discutir:
-Minimitzar l’estrès.
-Pinso de primera qualitat i corba d’alimentació correctíssima
-Maneig acuradíssim
-Temperatures de confort
-Evitar visites
-Antipirètics abans de la vacunació.....?
-Control en les barreges de grups
-És possible posar la truja a la paridera 8 dies abans i que pugui fer niu?
- ......
- ......
- ......
- ......
- ......

