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Investigadors del Centre de Re-
gulació Genòmica (CRG) de Bar-
celona han trobat el mecanisme
cel·lular que explica per què l'e-
xercici físic és beneficiós per al cor
i han descobert que l'esport mo-
derat eleva el nivell de certes pro-
teïnes en les mitocòndries de les se-
ves cèl·lules cardíaques.

La investigació, que va publicar
ahir la revista científica Journal of
Proteome Researchque publica de
l'Associació Americana de Quími-
ca (ACS, en les seves sigles en an-
glès), demostra per primera vega-
da com i de quina manera l'exerci-
ci físic influeix en la força de les
cèl·lules per millorar la funció car-
díaca.

Encara que molts estudis han de-
mostrat que l'exercici físic té molts
beneficis, com ajudar a perdre pes,
a tenir uns músculs més forts i fins
i tot a reduir el risc de desenvolupar
càncer i altres malalties, es desco-
neixia el mecanisme cel·lular que
causava aquests beneficis.

El cap de la Unitat de Proteòmi-
ca al Centre de Regulació Genòmica
a Barcelona, Eduard Sabidó, va ex-

plicar que malgrat els ben docu-
mentats beneficis de l'exercici físic
«la manera exacta en què aquest
ajuda el cor no es coneixia bé».

«Per descomptat, l'exercici re-
força el múscul del cor, que així pot
bombar més sang al cos de forma
més eficient. I les persones que
entrenen i fan exercici regularment
tenen menys riscos de desenvolu-
par problemes cardíacs i malalties
cardiovasculars», va puntualitzar
l'investigador. No obstant això, la
manera com passa tot això al cos en
àmbit molecular ha desconcertat
els investigadors fins ara. 

Nivells més alts de proteïnes
L'equip de científics que ha dut a
terme la investigació, entre els quals
hi ha els del CRG, han descobert
que els ratolins de laboratori (usats
com a models de malalties huma-
nes) que feien exercici durant 54 set-
manes, seguint una rutina concre-
ta per córrer, tenien nivells més
alts de certes proteïnes en les mi-
tocòndries de les seves cèl·lules
cardíaques que els ratolins que no
feien exercici.

Les mitocòndries produeixen

energia per a les cèl·lules del cos i,
en concret, els investigadors han
identificat dues proteïnes, les ci-
nases denominades RAF i p38, que
«sembla que desencadenen els
efectes cardiovasculars beneficio-
sos de la realització d'exercici físic
durant un període de temps pro-
longat», va explicar Sabidó.
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Descobreixen en els ratolins
per què l’exercici físic 
millora la funció cardíaca
Una investigació del Centre de Regulació Genòmica demostra per primer

cop com i de quina manera l’activitat influeix en la força de les cèl·lules



Fins ara es desconeixia el
mecanisme cel·lular que
causava aquests beneficis
gràcies a l’exercici físic

LA CLAU 

GRÀCIES A L’EXERCICI
El cor pot bombar més sang 

al cos i de forma més eficient

L’investigador del Centre de
Regulació Genòmica Eduard

Sabidó va explicar que les persones
que s’entrenen i fan exercici regular-
ment tenen menys riscos de desen-
volupar problemes cardíacs i malal-
ties cardiovasculars. 



La ministra de Sanitat, Ana
Mato, va dir que retirar la targeta
sanitària als qui surten fora d'Es-
panya per més de tres mesos «aca-
ba amb els fraus», ja que «no sem-
bla lògic» que l'estranger que tor-
na al seu país segueixi gaudint d'u-
na «sanitat pagada per tots els es-
panyols» sense límit de temps.

Mato va respondre així al se-
nador socialista Jacinto Varela,
que va acusar-la d’«encebar-se
amb els col·lectius més castigats
per la crisi» en deixar en una si-
tuació d'indefensió els aturats que
surten d'Espanya a la recerca de
treball.

«Fátima Báñez els col·loca fora
del nostre país i vostè els remata
retirant-los l'assistència sanità-

ria», ha matisat en referència a la
ministra d'Ocupació.

La titular del Ministeri de Sani-
tat va garantir que els espanyols
que es traslladin temporalment a
un altre país podran recuperar la
seva targeta sanitària quan tornin
«sense cap requisit més», i ha de-
manat al PSOE que deixi de «sem-
brar por i confusió» entre els ciu-
tadans.

«Passar un calvari»
En referència als tràmits que això
implica, Varela ha denunciat que
els qui es vegin en aquesta situa-
ció «hauran de passar un calvari
per recuperar la seva targeta sa-
nitària».

Mato també va defensar que
aquesta mesura pretén «posar so-
lució a irregularitats» i establir el
límit de temps en el qual Espanya
ha de fer-se càrrec de la sanitat dels
immigrants retornats o els espa-
nyols que s'estableixen a un altre
país.

D'altra banda, la senadora del

PSOE María Victoria Chivite va de-
manar al Govern que retiri els di-
ferents copagaments sanitaris i
engegui «mesurades que no afec-
tin a la salut i la vida dels ciuta-
dans». La ministra va respondre
que el seu partit busca establir els
«pilars» de la «societat del segle
XXI» amb la reforma sanitària i ha
acusat els socialistes de «mirar
per a un altre costat» davant la «in-
sostenilitat» del Sistema Nacional
de Salut.

Segons va comentar Mato, la
seva intenció és que totes les per-
sones «tinguin accés als mateixos
medicaments» en condicions d'i-
gualtat i en totes les comunitats au-
tònomes, ja que s'ha d'evitar que
hi hagi «ciutadans de primera o de
segona».
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Mato: «Retirar la targeta sanitària 
als emigrats acabarà amb els fraus»
La ministra de Sanitat no

veu lògic que se segueixi
pagant la salut als que
marxen sense límit de temps



La ministra va respondre que
el seu partit busca establir els
pilars de la societat del segle
XXI amb la reforma sanitària
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Dr. Boix
Dr. Comet

Cirurgia Laparoscòpica
Làser prostàtic
Urologia General
Andrologia

Clínica Onyar

C/ Heroïnes de Santa Bàrbara, n. 6

Girona - Tel. 972 20 49 00

Consulta online: www.urologiagirona.com
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MALALTIES DE LA PELL 

TRACTAMENTS 
I DEPILACIÓ AMB LÀSER

CONSULTA DIÀRIA
A HORES CONVINGUDES

C/ Ibèria, 12-14 baixos B
17005 GIRONA - Tel. 972 24 51 80

e-mail: lquint@comg.es
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Control de l’embaràs i part

Tècniques de diagnòstic prenatal

Ecografia Doppler Color

Ecografia 3D i 4D

GIRONA

G D Plaça Josep Pla, 11 – Tel. 972 20 48 82

BANYOLES

Edifici Flora - Av. Països Catalans, 3, 2E

Tel. 972 58 27 27
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Consultes a:
BARCELONA-TARRAGONA-GIRONA
Reg. Sanitari núm. E08893869 - E17932910 - E43943189

Recupera
la teva

salut sexual

Problemes d’erecció

Ejaculació precoç

Trastorns sexuals masculins

902 21 75 75
www.clinica-masculina.com

RESIDÈNCIA TERCERA EDAT

MAR i SOL
Canvi de l’equip directiu i mèdic

Plaça Llibertat, 6 - Tel. i Fax 972 65 05 90 – 17252 Sant Antoni de Calonge

www.revisiomemoria.com

C/ Juli Garreta, 13 · 3a planta

Tel. 972 21 15 84

GIRONA

SERVEI DE NEUROLOGIA

❍ Avaluació de queixes subjectives de 

pèrdua de memòria

❍ Diagnòstic de demències en fases

inicials

❍ Rehabilitació de trastorns amnèsics
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