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Farmacologia: actualment hi ha fàrmacs molt 

eficaços però tenen efectes adversos. Cal 

investigar per trobar nous fàrmacs millors. 

 

 

 

 

 

 
 

Psicologia: la recerca que s’ha fet sobre els 

tractaments psicològics està demostrant que 

són un bon complement al tractament 

farmacològic. 

Grup de genètica i ambient en psiquiatria 
Hospital Universitari Institut Pere Mata 
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili 

El trastorn bipolar 

Què en sabem d’aquest trastorn? 

Genètica: s’han identificat gens, que 

codifiquen per proteïnes de les neurones, 

relacionats amb el trastorn bipolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuroimatge: el cervell de persones amb 

trastorn bipolar té alteracions a la substància 

grisa i a la substància blanca o mielina. 
 

 

 

 

Que més volem saber del trastorn bipolar? 
Quins gens hi estan implicats. 

Quines estructures del cervell estan alterades. 

Entre l’eufòria  

i la depressió 

BIPOGENT és un projecte multicèntric en 

el qual participen l’Hospital Clínic de 

Barcelona, la Fundació FIDMAG Germanes 

Hospitalàries de Sant Boi i l’Hospital 

Universitari Institut Pere Mata de Reus per  

investigar el trastorn bipolar des de la 

genètica, la neuroimatge i l’avaluació 

clínica (www.bipogent.cat). 

Tots podem tenir dies alegres o tristos.  

Hi ha persones una forta alteració del 

sistema de control de les emocions, fins a 

esdevenir una malaltia que coneixem com 

trastorn bipolar. Aquesta alteració es 

manifesta amb períodes d’eufòria o mania 

i períodes de depressió. D’aquí ve el nom 

de trastorn bipolar.  

És una malaltia crònica i greu del cervell 

que té una causa compartida entre la 

genètica i factors ambientals. 

Algunes persones amb trastorn bipolar, 

sobretot si no segueixen bé el tractament, 

poden patir un deteriorament del cervell, 

en canvi si ho fan bé, poden fer vida 

normal.  

Què és el projecte                ? 

Els gens tenen un paper clau en la manifestació del trastorn bipolar 

Les noves tècniques de neuroimatge permeten observar les 

alteracions de la substància blanca en el cervell de les persones 

amb malalties mentals 

Quins són els millors fàrmacs. 

Quins són els millors tractaments  psicològics. 

Les persones amb trastorn 

bipolar reben tractament amb 

psicofàrmacs (eutimimitzants) 

que els ajuden a regular 

l’estat d’ànim 

Els tractaments psicològics 

els ajuden a canviar la seva 

conducta i a tenir un millor 

control dels seus símptomes 



DDR1, mielina i esquizofrènia 

Implicació del gen de DDR1 en el trastorn bipolar 

Sabem que l’esquizofrènia i el trastorn bipolar comparteixen 

algunes característiques: 

1. Alteracions de la mielina. 

2. Presència de psicosi (al·lucinacions i idees delirants). 

3. Disminució de la velocitat del processament cognitiu i del 

funcionament del cervell. 

És possible que el gen de DDR1 també estigui 

implicat en el trastorn bipolar? 

El nostre grup de recerca va identificar que la 

proteïna DDR1 és un important component 

de la mielina. 

També vam demostrar que si el gen que 

codifica DDR1 està mutat es produeix menys 

proteïna DDR1 i augmenta la probabilitat de 

tenir esquizofrènia. 

 
 

DDR1 és una proteïna de la mielina 
 

La mielina permet que la velocitat de 

connexió entre neurones sigui fins 

3000 vegades superior.  

Avui dia, no hi ha cap estudi que hagi investigat si el gen DDR1 està involucrat amb les 

alteracions de la mielina i la velocitat de funcionament del cervell en el trastorn bipolar.  

El nostre grup de recerca ha centrat la seva investigació en aquest camp. 

Quins mètodes utilitzem en l’estudi? 

Estructura del receptor DDR1 

Està ancorat a la superfície de 

les cèl·lules que produeixen la 

mielina (els oligodendròcits). 

Detecció de DDR1 en humans 

 a) Detecció de DDR1 (groc) en  

cervell humà. 

 b) Detecció de DDR1 (vermell) 

en cultiu d’oligodendròcits 

Substància gris

Sunstància blanca

Neurona

Axó

Oligodendròcit

Mielina

Genètica: mirem si el gen DDR1 té variacions 

en persones amb trastorn bipolar. 
 

Neuroimatge: estudiem, a través de les 

tècniques de ressonància, com és l’estructura 

del cervell i com està la mielina en persones 

amb trastorn bipolar. 
 

Avaluació neuropsicològica: avaluem com 

processa el cervell, a través de tasques 

cognitives que mesuren la velocitat, l’atenció, 

la flexibilitat i la presa de decisions. 
 

Avaluació clínica: esbrinem quina és la 

simptomatologia i com aquesta influeix en les 

activitats de la vida diària. 

Els tests neuropsicològics són tasques senzilles que realitzem amb 

ajuda de materials diversos com cartes o fitxes. Alguns d’ells els 

realitzem a través d’ordinadors i d’altres és necessari llapis i paper. 
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Gen DDR1 i velocitat de 

processament cognitiu en 

esquizofrènia. 

Els pacients amb el genotip CC 

fan determinats tests de manera 

més lenta. 

DDR1 

Localització dels 

oligodendròcits al cervell 

A simple vista les parts del 

cervell on hi ha més 

oligodendròcits es veuen més 

clares (substància blanca). 



Text II (per usar en 

explicacions de gràfics)  

GRÀFIC IL·LUSTRATIU: 

INFOGRAFIA  
Alteracions al gen de DDR1

DDR1: 

Receptor  domini discoidina 1

Alteracions a la mielina Inferior velocitat de 

processament

El gen de DDR1 està involucrat en les alteracions de la mielina, aquest fet produirà una 

disminució de la velocitat de processament cognitiu i per tant un pitjor nivell de funcionament en 

persones amb trastorn bipolar. 

Els resultats obtinguts permeten i permetran: 
       

       Conèixer com actuen els gens en el cervell i com es desencadena la malaltia. 
 

       Conèixer aquests mecanismes genètics implicats i com afecten el nostre cervell, ens permet: 

• Detectar abans la malaltia 

• Classificar millor els símptomes 

• Diagnosticar millor 

• Trobar tractaments més adients 

• Poder fer medicina personalitzada 

Un millor diagnòstic i tractament, repercutirà en una                                                                

millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen                                                            

un trastorn bipolar 

 

 Volem que les persones amb trastorn bipolar 

puguin tenir totes les capacitats i dur una vida 

normal. 
 

A la web del nostre projecte trobaràs molta més informació del que 

fem i de com ens pots ajudar a dur a terme la nostra tasca. 

www.bipogent.cat 

En què ens ajuden els resultats? 

Quins resultats esperem obtenir? 

Subvencionat per: 

La nostra hipòtesi 

Integrarem els resultats de: 

1. L’avaluació clínica 

2. La neuroimatge 

3. La genètica 
 

L’experimentació 

A 
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Formem part de: 


