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L’addicció a les drogues
Un de cada 4 adults europeus ha consumit
alguna droga il·legal, com la marihuana o la
cocaïna, com a mínim un cop.

Aquestes drogues i les legals, com ara l’alcohol o
el tabac, creen sovint addicció.
L’addicció ens converteix en esclaus de la droga,
i el nostre cervell pot patir efectes irreversibles.

L’addicció depèn alhora de factors
ambientals i genètics.

Què estudia la genètica?
La genètica estudia l’ADN, que és la
molècula responsable de l’herència i
conté les unitats bàsiques de la
informació genètica, els GENS.

Cromosomes:
23 del pare i 23 de la mare
Cèl·lula

6.400.000.000
nucleòtids/cèl·lula

Sabies que…

ADN humà
~25.000 GENS

... l’ADN d’una cèl·lula
fa 2 metres de longitud

Què ens fa diferents?
Variabilitat genètica
0,1%

1%

L’ADN és lleugerament diferent a cada
individu, i determina les seves característiques.

La nostra recerca se centra en
aquestes diferències.

Variabilitat
genètica

Quan ens trobem davant d’un tret biològic
heretable, tractem d’identificar quins són els
canvis a l’ADN que hi poden contribuir.

Organitza:
Som Grup UB:

Amb el suport de:

Els gens i l’addicció a les drogues
Saps per què...
... algunes persones s’enganxen a
una droga més fàcilment que d’altres
Addicte

Les drogues produeixen canvis al cervell que
acaben provocant l’addicció. L’efecte dels canvis,
però, depèn en gran mesura dels nostres gens.

Algunes persones estan més predisposades
genèticament a l’addicció que d’altres.

No addicte

Com identifiquem els gens de l’addicció?
Per tal d’entendre els mecanismes implicats en l’addicció
a drogues i poder trobar una teràpia, cerquem gens que
poden tenir un paper important.

La recerca és un treball en equip i interdisciplinari!

Pas a pas:
Obtenció
de la mostra:

Extracció de l’ADN

Amplificació de gens mitjançant la PCR

• Sang
• Saliva
• Pell

Sabries dir...
... quin és l’al·lel de risc
del GEN 1
GEN 1

GENS
CANDIDATS
Estudi d’associació

Estudis funcionals in vitro

Models animals
Utilitzem models animals per comprovar
l’efecte dels gens identificats.
Per això hem d’eliminar o mutar aquests
gens i observar les conseqüències.
El ratolí és un dels models animals més
utilitzats per estudiar l’addicció a drogues.
Tests de comportament general

Auto-administració de cocaïna

Estímul condicionat
(llum)

Cocaïna

Laberint en forma de creu:
nivells d’ansietat

Actimetria:
activitat locomotora

Actiu
Reconeixement d’un objecte nou:
memòria a curt termini

Rotarod:
coordinació locomotora

Inactiu

Esquema del sistema d’auto-administració de cocaïna. Adaptada de
Jacobs i col. 2003.

Teràpia
Com trobem fàrmacs nous?

1. Busquem
bloquegin
identificat.

compostos
o activin el

que
gen

2. Amb models animals podem
saber quina molècula és més
efectiva i menys tòxica.
Compostos que
podrien actuar sobre
els gens candidats

3. Es genera un fàrmac que es
prova en humans (assaig clínic).

Take-home messages

Les drogues causen
problemes de salut i
fins i tot la mort

Modifiquen el cervell
i hi causen danys

Podries tenir predisposició
genètica a l’addicció!

No consumeixis
drogues d’abús

