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Estudi del microorganisme Staphylococcus
aureus present en fauna salvatge

Un treball ha analitzat mostres de diferents espècies
de fauna salvatge per estudiar el microorganisme
Staphylococcus aureus, causant de malalties i que
ha desenvolupat resistència enfront dels antibiòtics.
Els resultats de l'estudi indiquen que els tipus més
freqüents d'aquest microorganisme són específics
per a les diferents espècies animals que els allotgen.
[+]
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El genoma del porc ibèric gairebé no ha canviat
en cinc segles

Un equip d'investigadors espanyols ha obtingut per
primera vegada una seqüència parcial del genoma
del porc antic. Extret d'una femella del segle XVI del
jaciment del Castell de Montsoriu (Girona), les
dades obtingudes indiquen que aquest porc antic
està estretament emparentat amb el porc ibèric
actual i descarten l'encreuament de porcs asiàtics
amb els porcs ibèrics moderns.
[+]
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Estudi pioner de la reproducció de la mona
llanosa a l'Amazones

La regió amazònica està patint una reducció en la
densitat de primats a causa de la seva
sobreexplotació. Investigadors de la UAB han
realitzat un estudi pioner que permet estimar la
capacitat de recuperació de les poblacions de vida
lliure de la mona llanosa i que ha tret a la llum
informació molt important per gestionar i protegir
les poblacions d'aquesta espècie.
[+]
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Relació dels nivells de minerals amb la salut en
l'isard pirinenc

Els nivells de minerals dels éssers vius tenen un
impacte sobre la fertilitat, el creixement i les
malalties. Els resultats d'un estudi dels
macronutrients i els elements traça en mostres de
fetge d'isard pirinenc mostren que els isards
afectats per malalties infeccioses tenen una major
concentració de certs minerals que els isards sans.
[+]

01/2015 - Efecte de l’estrès per calor en cabres productores de llet

A causa del canvi climàtic, s’espera una major freqüència i intensitat de les
onades de calor en el futur. Una investigació ha estudiat els efectes de l’estrès
per calor sobre la producció de cabres lleteres de raça Murciano-Granadina i els
efectes de l’addició de l’oli de soja i del propilenglicol a la seva dieta. Els
resultats mostren diferències evidents en les característiques de la llet de les
cabres sotmeses a estrès per calor, així com beneficis de l’ús d’oli de soja per
millorar les propietats de la llet.
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Amb el canvi climàtic notable al llarg dels darrers anys, s’espera un augment en la
freqüència i intensitat de les onades de calor. Aquesta situació comporta tenir els animals
de ramaderia sota condicions d’estrès per calor, fet que comprometria el seu sistema de
termoregulació i causaria pèrdues en la producció de llet i carn.

En l’actual treball de recerca, s’han utilitzat cabres lleteres de raça Murciano-Granadina
per estudiar els efectes de l’estrès per calor sobre la producció de llet. A més, s’han
avaluat els efectes de l’addició de l’oli de soja i del propilenglicol en la ració de les cabres.
Per a això, les cabres van ser exposades a 2 condicions ambientals diferents: 1)
temperatura neutra (TN; 15 a 20 ºC dia-nit) i 2) estrès per calor (HS; dia, 12 h a 37 ºC;
nit, 12 h a 30ºC) .

En comparació amb les cabres TN, les cabres HS van tenir major temperatura rectal, ritme
respiratori, consum d’aigua i evaporació d’aigua mitjançant la suor i el panteix. La ingestió
de les cabres HS disminuir d’un 20 a un 30%, però les pèrdues en la producció de llet van
ser només del 3 al 10%. La llet de cabres HS van contenir menys greix, proteïna i lactosa.
A més, la llet produïda per cabres HS va tenir un perfil anormal de coagulació, la qual
cosa tindria un impacte negatiu sobre la fabricació de formatge.

Tot i que les cabres HS van consumir menys quantitat d’aliment, no han mobilitzat les
seves reserves corporals de greix, però han degradat el seu teixit muscular per mantenir
els nivells de glucosa en sang. En conseqüència, les cabres han perdut pes sota les
condicions d’estrès per calor. La digestibilitat dels nutrients s’ha augmentat amb el HS, el
que parcialment compensaria la menor ingesta d’aliments.

L’addició de l’oli de soja en les racions de cabres va augmentar el greix en llet un 30% i
l’àcid linoleic conjugat (CLA) un 360%. Per altra banda, l’ús del propilenglicol en les
racions no va millorar la qualitat de la llet. En conseqüència, es recomana en la pràctica
l’ús de l’oli de soja, però no el propilenglicol, per a les cabres estressades per calor.
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