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Introducció:  

Les malalties autoimmunes són alteracions en les que el sistema immunològic ataca 

les cèl·lules del nostre cos. El meu treball pretén entendre com sorgeixen les malalties 

autoimmunes i veure la importància de l’alimentació l’hora de curar-les. Tot això 

seguint el mètode de la PNIE (una medicina integrativa complementària a la medicina 

convencional), que es centra en la causa, el reequilibri i en la persona. 

Hipòtesi: 

Existeix el convenciment popular que les malalties autoimmunes (la malaltia de Crohn, 

el lupus, la celiaquia, la psoriasi, l’asma, etc.) són irreversibles, però la meva hipòtesi 

és que l’alimentació és un factor decisiu en la millora, o fins i tot en la cura de les 

malalties autoimmunes.  

Objectius: 

Conèixer en més profunditat en què es basa la PNIE 

Analitzar el paper de l’alimentació en la prevenció de les malalties autoimmunes i 

estudiar si, fins i tot, pot arribar a ser decisiva en la curació d’algunes d’elles. 

Poder arribar a dissenyar dietes específiques per tractar determinades malalties 

autoimmunes.  

Metodologia: 

Primerament, vaig contactar amb unes especialistes en PNIE que em van ajudar a 

encarrilar el meu treball i em van recomanar bibliografies. Després vaig fer recerca 

dels conceptes sobre els quals basaria el meu treball, i quan ja tenia una base feta, 

vaig anar aprofundint més i més en els temes.  

El treball està dividit en cinc parts: 

La primera part consisteix en una recerca d’informació al voltant de l’evolució de 

l’alimentació dels essers humans des dels ancestres i, en definicions de conceptes 

bàsics com són les malalties autoimmunes o la PNIE. 



La segona part analitza i relaciona amb més profunditat els pilars fonamentals de la 

PNIE: l’intestí i la microbiota, les hormones, els tòxics, les vitamines i la nutrició 

integrativa. Aquesta part inclou tots aquells aspectes que activen el sistema 

immunològic i que poden provocar inflamacions que, en molts casos poden derivar en 

malalties autoimmunes. 

En la tercera part del treball exposo les meves propostes de menús setmanals 

especials per a diferents malalties autoimmunes i les acompanyo amb l’explicació de 

perquè aquests aliments poden ser beneficiosos per a cada cas. Les malalties 

autoimmunes en les que m’he centrat són l’obesitat, la celiaquia i la dismenorrea que 

tot i no ser una malaltia autoimmune indica un nivell d’inflamació previ a patir-ne. 

En la quarta part explico el seguiment que fa una especialista en PNIE a quatre 

pacients; des de la primera visita amb l’anamnesi i les analítiques necessàries, la 

prescripció de canvis en l’alimentació i les millores aconseguides conforme avançava 

el tractament. 

Finalment s’exposen les conclusions del treball. 

Resultats: 

El meu treball m’ha permès conèixer el funcionament i la rellevància de l’intestí en el 

funcionament de tot el cos humà i entendre perquè se’l anomena el segon cervell. A 

més he pogut veure en primera persona les millores de pacients que, tenint diferents 

trastorns autoimmunes, han estat tractats amb canvis d’alimentació i suplements 

(vitamines, enzims, etc). 

Però el que és més important, és que he pogut confirmar la hipòtesi plantejada. 

L’alimentació és un factor determinant que pot causar malalties autoimmunes però 

que, fent determinats canvis en l’alimentació, es pot millorar i fins i tot curar una 

malaltia autoimmune. 
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