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La malaltia de Parkinson

La malaltia de Parkinson és una patologia
neurodegenerativa que ocorre en un 1% de la
població a partir dels 60 anys.

Els símptomes de la malaltia són
principalment motors:

-tremolor a les extremitats i a la cara

-rigidesa

-dificultat i lentitud de moviments

A més, amb el pas del temps apareixen altres
símptomes, com per exemple:

-deteriorament cognitiu

-ansietat i depressió

-trastorns de la son

Tractament

 Una de les causes de la malaltia és la falta
de dopamina a una regió del cervell.

 S’utilitzen fàrmacs per augmentar els nivells
d’aquesta substància i restablir les seves
funcions.

 Els fàrmacs són eficaços, però el seu ús
continuat comporta l’aparició d’efectes
secundaris, com la pèrdua del control del
moviment.

S’han descobert nous fàrmacs
útils en el tractament de la
malaltia.

Però, el seu ús és restringit
pels efectes adversos que es
produeixen en altres zones de
l’organisme.

Optofarmacologia, fàrmacs 
activats amb llum per al 
tractament del Parkinson

Principals símptomes de la malaltia de Parkinson: tremolor, rigidesa, 
moviments lents

Beneficis vs. Efectes secundaris
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Activació d’un fotofàrmac amb la llum
Optmofarmacologia

Control espai-temporal 

Fàrmac actiu

Mitjançant la llum podem activar un fàrmac per obtenir efectes terapèutics.

Fàrmac inactiu

Implantació de fibres òptiques al cervell

Les fibres òptiques són implantades a una 
regió concreta del cervell.
El fàrmac s’activa, només, a la zona que 
il·luminem.

Aquesta tècnica ens permet controlar 
l’activitat del fàrmac en el moment i 
teixit desitjats.

D’aquesta manera, es minimitzen els
efectes secundaris a la resta de 
l’organisme.

Els ratolins són operats per tal d’implantar una fibra òptica a la regió del cervell danyada per la
malaltia. El fàrmac s’administra per via oral i viatja en forma inactiva per l’organisme. Quan arriba
a la zona del cervell on hi ha la fibra que emet llum, s’activa.



L’acció del fotofàrmac a les neurones
de cervell de ratolí s’estudia després
d’activar-lo amb la llum.

Sistema d’Irradiació per activar el fotofàrmac en neurones del cervell en 
cultiu

“L’optofarmacologia podria permetre el tractament 
personalitzat de les malalties neurològiques”

Recreació basada en la tècnica d’estimulació cerebral
profunda, ja emprada en el tractament de la malaltia del
Parkinson.

Fotofàrmacs a la malaltia de Parkinson

L’ús de fotofàrmacs en humans: 
és aquesta la farmacologia del futur?

Conclusió

Control de l’activitat neuronal in vitro

Control de l’activitat del cervell in vivo

El moviment del ratolí es controla amb 
llum.

La validació del fotofàrmac es fa, en
primer lloc, en cultius de neurones
obtingudes del cervell de ratolí.

Mitjançant fibres òptiques implantades al cervell podem alliberar el fotofàrmac a la regió del
cervell que ens interessa.

La tecnologia per implantar un sistema d’irradiació
cerebral profund, format per una fibra òptica
implantada al cervell i un LED controlat
remotament per un dispositiu extern, ja existeix.

Ara ja només resta provar-ho en humans...
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