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Fem una mica d’història

La Malaltia d'Alzheimer només
ens roba la memòria?

Saps qui, quan i com es va descobrir?

El 1906, després de 4 anys i mig de 
malaltia, la Sra. Auguste va morir.

El Dr. Alzheimer va poder estudiar el 
seu cervell i va descobrir que la seva
mida era molt reduïda.

Mirant pel microscopi es veien dues
alteracions en forma de cabdells
neurofibril·lars i de plaques que després
es convertirien en les característiques 
neuropatològiques que serveixen per             
a confirmar el diagnòstic de la malaltia
post-mortem (quan la persona ja ha mort). Secció del

cervell normal
Secció del cervell
amb Alzheimer 

Cabdells
neurofibril·lars

Plaques 
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El Dr. Emil Kraepelin, pare de la psiquiatria moderna, 
defensava que les malalties psiquiàtriques eren degudes a 
trastorns biològics i genètics. Ell va ser qui va realment
descriure aquest tipus de demència, però com donava molt
de valor a haver trobat la base neuropatològica, va decidir 
nomenar-la Alzheimer en reconeixement del seu company. 

El 25 de novembre de 1901,              
la Sra. Auguste Deter,                             
una mestressa de casa de 51 anys,                   
va ingressar                                                  
en un asil mental de Frankfurt. 

Es tractava d’un cas clínic complex,                                          
ja que semblava una demència

tot i ser una persona encara jove. 

A més de les pèrdues de memòria i de judici,              
la Sra. Auguste estava molt desorientada,                         

patia paranoies, problemes per parlar i fer coses,             
tenia episodis d’agressivitat, deambulava a la nit.

La va atendre el psiquiatre i 
neuròleg Dr. Alois Alzheimer. 



Com investiguem la malaltia?

Els models animals ens ajuden a investigar-la de forma traslacional

Després busquem el substrat biològic que explica els 
beneficis obtinguts. Avaluem si la neuropatologia de 
plaques ß-amiloide, capdells neurofibril·lars de tau o la 
glia reactiva ha millorat i en quina àrea del cervell això 
ha passat. En les seves mostres de sang, busquem 
marcadors biològics que hagin canviat.

A l’Institut de Neurociències de la UAB investiguem
les BASES BIOLÒGIQUES de l’Alzheimer per a intentar 
entendre la malaltia i, algun dia, poder curar-la o prevenir-la 

Investiguem a diferents nivells d’estudi, 
majoritàriament a través de MODELS ANIMALS, que 
es fan vells més ràpid que nosaltres i això ens permet 
estudiar la malaltia en un temps rècord. 

Per generar aquests models, s’escullen GENS 
MUTATS trobats en persones que pateixen Alzheimer 
familiar i s’introdueixen en el material genètic d’un 
animal: un cuc, un peix, un ratolí, etc.

El model animal desenvolupa la SIMPTOMATOLOGIA
de la malaltia de forma similar als pacients humans.

La informació que s’obté dels animals és traslacional, 
és a dir, pot TRASLLADAR-SE A LES PERSONES          
i així avança el coneixement científic

Per avaluar la simptomatologia fem servir proves de 
conducta etològica que permeten mesurar la reacció dels 
animals en diverses situacions durant un temps concret
que pot ser només de segons, minuts o fins i tot dies.

En una gàbia o espai nou, per cautela es mouran aprop
de les parets fins que perdin la por (Cornert test i Open 
field test). En un corredor semblant a un cau (T-maze o 
Laberint en T) o una piscina (Morris water maze) 
mesurem la memòria, si recorden els llocs que han 
visitat o com sortir del laberint. En un espai amb objectes 
que (Marble burying test) mesurem la compulsió a 
moure’ls i enterrar-los, i si es tracta de paper, la seva 
capacitat funcional per fer un niu o cau (Nesting 72h) 
per mantenir-se calent mentres dormen i protegir-se de 
possibles depredadors.

Amb aquesta bateria de tests podem saber el nivell 
l’avenç de la malaltia i per provar l’eficàcia d’un NOU 
TRACTAMENT, ja sigui preventiu com terapèutic per 
endarrerir l’inici de la malaltia, reduir la velocitat del seu 
curs o per alleujar els símptomes.



Els Subjectes d’estudi
Són els ratolins 3xTg-AD, un dels models animals més utilitzats dels que existeixen actualment. 
Aquests ratolins van ser creats a la Universitat de California Irvine (USA), pel Laboratori del        
Dr. Frank LaFerla, el 2003. 

Com és el nostre model animal?

Els ratolins triple transgènics 
3xTg-AD emulen la malaltia

Transgens i curs de la malaltia
En el material genètic dels ratolins hi ha 3 mutacions
humanes APPswe, tau P301, PS1 que fan que aquests
animals desenvolupin la malaltia seguint el mateix curs
temporal i característiques neuropatològiques que 
mostren els pacients que tenen la malaltia d’Alzheimer.

Símptomes
La seva simptomatologia és també semblant a la dels
humans, en aspectes cognitius (problemes de memòria),
sensorials (problemes d’olfacte), psiquiàtrics (por, 
ansietat, psicosi), activitats de la vida diària (adv) i 
motors (problemes a la marxa), només que cal 
contemplar-la dins del repertori d’aquests animals,             
fent el què es diu neuroetologia.

Salut i Malaltia
Aquests animals es comparen amb ratolins de la 
mateixa edat i sexe que estan sans i viuen exactament
en les mateixes condicions que els ratolins que estan
malalts.



Prevenció . Diagnòstic . Tractament
Experimenta les fases de la recerca

UN REPTE i LA VOSTRA HIPÒTESI 
Escolliu un sobre per conèixer quin és el vostre repte clínic i el tractament
que investigareu

ANALITZEU ELS RESULTATS I TRAIEU CONCLUSIONS
Verifiqueu els resultats amb la taula de barems i confirmeu la hipòtesi. 
Si calgués, hauríeu de reformular la hipòtesi, canviar algun paràmetre del 
vostre experiment (com la dosi, per exemple) i tornar a començar.

PREPAREU LA BATERIA DE PROVES i FEU EL TEST

Quina simptomatologia penseu que 
podria prevenir o millorar?
Estudiareu els seus efectes als sentits
(pèrdua de l’olfacte), la cognició
(problemes de memòria), els trastorns
psiquiàtrics (por, ansietat, psicosi), les 
AVD activitats de la vida diària o en la 
marxa (problemes motors)?

A cada taula, un investigador i una investigadora us ensenyaran en què
consisteix cada test de la bateria i quins símptomes pot mesurar.

Prepareu les proves, mireu els vídeos. Seguint el full de registre ompliu
l’etograma, anotant què fan els animals, quan ho fan i durant quant de temps.

A quina fase administrareu el tractament? 
El vostre tractament és preventiu (abans que comenci la malaltia) o 
terapèutic (quan ja ha començat)?
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