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Què és el mitocondri?

Quan els mitocondris fallen

El mitocondri és la part de la cèl·lula
encarregada de produir energia. Actua com
una central elèctrica on els aliments són
transformats en molècules energètiques
(ATP).

Els éssers vius necessitem l’energia de l’ATP
per realitzar qualsevol tipus d’activitat:
respirar, dormir, pensar, menjar, caminar, etc. GRÀFIC O IMATGE
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A les crestes s’hi troba la cadena respiratòria,
una sèrie components que generen reaccions
en cadena que transporten els electrons per
generar ATP.

Aquests són els components de la cadena:

ATP

Membrana 
externa

Membrana 
interna

Què són les malalties mitocondrials?
Malalties neurodegeneratives, cròniques i hereditàries 

• Són causades per mutacions a l’ADN que provoquen la pèrdua d'una o més proteïnes
mitocondrials.

• Afecten 1 de cada 4.000 nens o nadons.
• Són malalties molt greus perquè involucren diferents òrgans vitals.
• Actualment no n’existeix una cura.
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•Discapacitats 
cognitives

•Epilèpsia
•Dolor

•Pèrdua 
coordinació 
motora

•Debilitat 
muscular 

•Pèrdua  
visual i/o
auditiva

•Problemes
cardíacs

Mitocondri sa Mitocondri afectat

El cervell és un dels òrgans que més energia necessita

Complex I
NADH 

deshidrogenasa

45 subunitats

Complex II
Succinat 

deshidrogenasa

4 subunitats

Complex III
Citocrom c 
reductasa

11 subunitats

Complex IV
Citocrom c 

oxidasa

13 subunitats

Complex V
ATP 

sintasa

16 subunitats

El mitocondri està format per una membrana
externa i una membrana interna plegada en
forma de crestes.



1. Què li passa a una cèl·lula quan té els 
mitocondris alterats?

2. Quines cèl·lules són més sensibles a les 
alteracions mitocondrials?

Què volem saber?

3. Com afecta la malaltia mitocondrial el ritme 
de vida de les persones?

4. Com podem millorar la vida dels pacients?

Com estudiem la malaltia?

1. L’expressió de gens d’interès per PCR 2. Els nivells de proteïna per Western Blot

Sa

Malalt

ADN ARNm Proteïna

Transcripció Traducció

Mitocondri

Al laboratori hem creat un model animal de ratolí que presenta la malaltia mitocondrial. Per fer-
ho, aquest ratolí té una mutació al gen Ndufs4 que forma part del complex I de la cadena
respiratòria.

Mutació
gen

Ndufs4

No funcional

Model animal

Ratolí 

Tècniques bàsiques de laboratori
Utilitzem aquest model animal per estudiar:

3. Estructura i dinàmica mitocondrial per 
tècniques de microscòpia 

Transcripció Traducció

β-actin

NDUFS4

kDa



Com analitzem la malaltia?

Amb el nostre model animal analitzem com la malaltia mitocondrial afecta el comportament en
diferents situacions:

Test de conducta

Registre de l’activitat de les neurones activades.

Pletismografia

1. Avaluem possibles problemes motors.

Rotarod Gàbia metabòlica

2. Determinem alteracions d’ingesta.

Un tipus neuronal, un llenguatge

Aquestes tècniques i aquest model animal
ens permeten obtenir una visió detallada de
què passa en un sistema viu quan el
mitocondri no funciona.

I després què?
Recerca d’un tractament

Mutació                 Malaltia mitocondrial                Investigació                 Tractament eficaç              Reducció mortalitat

D’aquesta manera podem trobar noves
dianes terapèutiques per tractar els pacients
amb malaltia mitocondrial, que actualment no
tenen cap tipus de cura eficaç.

3. Mesurem el ritme respiratori.
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2. Electrofisiologia
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Edat animal (dies)

La llum activa les neurones.

Fibra òptica que projecta
un làser en la regió a estudiar.

1. Optogenètica

També podem identificar el tipus de neurona més afectada: 
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