
Presentació
Aquest treball de recerca porta pensat des de fa prop de dos anys, després d’una dura 
època en la qual la meva cosina de tan sols 11 anys havia d’ingressar molt sovint a 
l’hospital per diversos problemes. D’ençà que va néixer els metges van veure que 
alguna cosa estranya passava, els seus músculs eren totalment dèbils i no era capaç 
de fer les coses que tots nosaltres estem acostumats a fer. La malaltia que comporta 
aquesta insuficiència de força als músculs s’anomena distròfia muscular, i es tracta 
d’una malaltia neuromuscular que en alguns casos és degenerativa i en tots ells aca-
ba sent mortal. Les condicions de vida d’aquestes persones són realment molt dures 
ja que veuen com certes coses de la vida diària no les poden fer per si sols, com seria 
per exemple vestir-se o dutxar-se, entre d’altres...
Realment, vaig trobar interessantíssim el fet d’endinsar-me dins el món de les distrò-
fies musculars, donant un cert interès sobretot a la distròfia que pateix ella, ja que 
penso que és una malaltia bastant curiosa per totes les seves conseqüències i verita-
blement trobo que és bastant oportú dedicar aquest treball de recerca al seu estudi.

Metodologia
El meu treball de recerca consta de dues parts: la part teòrica i la part pràctica.
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En la part teòrica explico els dos sistemes afectats, la importància que tenen en el 
nostre dia a dia així com les seves parts constituents.
Seguidament, presento els tipus de distròfies existents així com les afectacions per 
cada tipus, centrant-me sobretot en la distròfia muscular de Duchenne i, òbviament, 
en la distròfia muscular congènita per dèficit de merosina (malaltia de la meva cosi-
na). De les distròfies musculars no només estudio les conseqüències de cada una, sinó 
que recerco els mètodes de diagnòstic, com són heretades via encreuament genètic i 
explico també les associacions de les dues distròfies destacades.
Dins la part pràctica em centro a la zona de tractaments en curs, tant per a la DMD 
com per a la DMC1A-LAMA2. He decidit recórrer a fer dues entrevistes a dues cien-
tífiques involucrades en el tema del tractament, la Laura i la Marisol, totes dues em 
donaran la informació més recent possible així com el seu punt de vista sobre la si-



tuació. A més a més, he decidit conèixer el punt de vista personal sobre les distròfies 
musculars d’un neuropediatra, en Fernando, i també aprofundir els meus coneixe-
ments sobre aquesta malaltia pel que fa a aspectes més generals. Finalment, aprofi-
tant que dins del meu nucli proper tinc una familiar amb aquesta malaltia, he decidit 
assistir a diverses sessions fisioterapèutiques amb ella per tal de saber els exercicis 
que ha de realitzar per tal de conservar la poca força muscular que té. 

Cos del treball
Les distròfies musculars són un tipus de malalties neuromusculars que provoquen 
una debilitació greu a nivell muscular. Les persones que pateixen una distròfia mus-
cular no poden realitzar accions de la vida quotidiana que tots estem acostumats a 
fer, com ara dutxar-se, vestir-se, posar-se aigua dins d’un vas…
Es tracta d’un grup de malalties hereditàries, és a dir, es transmeten de pares a fills, 
i es tracta també de malalties progressives (s’agreugen al llarg dels anys).
Pel que fa als diversos tipus existents, n’existeixen moltíssims, però jo he destacat 
els sis tipus més freqüents: distrofinopaties, congènites, facioescapulohumeral, 
Emery-Dreifuss, cintura i ocular i de laringe.
Dins el meu treball, com he dit anteriorment, he decidit endinsar-me en la distròfia 
muscular de Duchenne (tipus de distrofinopatia) i en la distròfia muscular congènita 
per dèficit de merosina ( tipus de congènita ).
Pel que fa a la distrofia de Duchenne, es tracta d’una distròfia on la proteïna absent 
és la distrofina. La manca total d’aquesta proteïna provoca que els infants es vegin 
obligats a desplaçar-se amb una cadira de rodes sobre els 10 anys, que presentin 
caigudes constants, problemes en la parla…
Pel que fa a nivell genètic, he decidit estudiar el seu patró d’herència (lligada al sexe 
i recessiva) i, aplicant els meus coneixements de biologia, he decidit realitzar un 
encreuament genètic presentant els genotips i fenotips de cada individu així com el 
percentatge d’afectació segons si la descendència és masculina o femenina.
Pel que fa als diversos mètodes per tal de diagnosticar-la, he decidit presentar els 
tres mètodes més habituals: Creatina Quinasa, PCR Múltiplex i MLPA/MAPH.
Seguidament, presento l’estat actual de les línies d’investigació de tractament ac-
tuals. Per fer aquesta part, he decidit entrevistar aa Marisol Montolio (doctora en 
neurobiologia i llicenciada en biologia per la Universitat de Barcelona) qui em va ex-
plicar la situació actual i a més a més em va donar diverses informacions exclusives 
sobre la DMD. A banda d’això, he decidit presentar un estudi realitzat pel laboratori 
Pfizer, en el qual es duia a terme un assaig clínic d’una teràpia gènica per a aquesta 
distròfia. Finalment, he trobat oportú presentar l’ONG destinada als afectats de Duc-
henne (Duchenne Spain Project), i he decidit presentar la seva pàgina web així com 
els seus objectius.



Pel que fa a la distròfia muscular congènita per dèficit de merosina, he decidit 
seguir el mateix patró que amb l’altra distròfia: presentació de la malaltia a nivell 
genètic i anatòmic, índex d’afectació, mètodes de diagnòstic, tractament i l’ONG 
destinada als afectats.
Cal destacar que durant l’estudi del tractament he decidit entrevistar Laura Coch 
(doctora en biomedicina per la Universitat de Barcelona i llicenciada en biotecnolo-
gia amb un màster en biologia cel·lular especialitzat en citogenètica i càncer per la 
Universitat Autònoma de Barcelona); ella em va presentar les diverses línies d’in-
vestigació les quals actualment, per mala sort, es troben aturades.
Pel que fa a l’ONG, he decidit presentar Implusa’T, explicant la seva pàgina web i 
els diversos objectius plantejats. Finalment, pel que fa al cos del treball l’he decidit 
tancar amb l’estudi de dues de les conseqüències més impactants: l’escoliosi i l’ús 
d’un botó gàstric.
Per realitzar aquesta secció he decidit entrevistar Fernando Paredes (neuropedia-
tra a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida). Pel que fa a l’escoliosi, he explicat per 
quins motius es produeix en persones amb distròfies musculars i de quines mane-
res es pot pal·liar.
Pel que fa al botó gàstric, he decidit aprofitar que la meva cosina el té per obtenir foto-
grafies tant dels batuts que se li preparen com el mètode emprat per tal que s’alimenti.
La meva part pràctica, com heu pogut deduir, s’ha basat en entrevistar tres cientí-
fics involucrats en aquest petit món, i realment considero que aquestes entrevistes 
van donar el seu fruit. A més a més, aprofitant que tinc una cosina amb distròfia 
muscular, he decidit assistir a dues sessions fisioterapèutiques que se li apliquen 
per tal de conservar la poca força muscular que té.

Conclusions
Després de la realització d’aquest treball, que m’ha enriquit personalment i m’ha 
permès endinsar-me en el món de les distròfies musculars i més concretament en 
la distròfia muscular per dèficit de merosina, he arribat a extreure diverses conclu-
sions. Per començar, després de mesos de recerca i d’estudi he arribat a la conclusió 
que patir una distròfia muscular és molt atípic ja que a nivell genètic és una malal-
tia que, com he demostrat durant el treball, com la majoria de distròfies musculars, 
té un patró d’herència autosòmic recessiu i, per tant, el percentatge d’afectació és 
d’un 25 %. A més a més, a Catalunya i a Espanya, com he explicat, la prevalença de 
patir una distròfia muscular és molt baixa i això ens deriva a conseqüències com la 
desconeixença d’aquestes malalties per part de la nostra societat o a la manca de 
suport per ajudar de cara a l’estudi de futurs tractaments.
A banda d’aquest aspecte, he estudiat dues de les conseqüències més comunes 
que pateixen els afectats, l’escoliosi i la dificultat d’ingerir aliments, aportant els 



mètodes de solució com és la fusió espinal en el cas de l’escoliosi i l’ús d’un botó 
gàstric pel que fa a l’aspecte nutritiu. Pel que fa a aquest últim, he pogut apreciar en 
directe tota la preparació i el mètode utilitzat per alimentar la persona necessitada 
i també m’he informat sobre la dieta que segueixen i he elaborat una taula sobre la 
rutina alimentària que segueix la meva cosina. Tancant el marc teòric, he arribat 
a la conclusió que una distròfia muscular et porta a assumir un nou «estil» de vida 
des de molt jove degut a totes les limitacions que comporta. Arribo a la conclusió 
que patir una malaltia d’aquest tipus realment és molt dur ja que al llarg dels anys, 
en alguns casos, la malaltia es va agreujant i el sofriment de l’afectat incrementa 
i només existeix una possible solució a tot això: un tractament eficaç. Per això he 
decidit entrevistar Laura Coch, ella m’ha explicat els tractaments en curs pel que 
fa a la malaltia de la meva cosina. L’entrevista va ser molt enriquidora i la veritat 
és que la informació que en vaig extreure no es troba enlloc i realment ha sigut tot 
un privilegi, així com l’entrevista amb la Marisol. Totes dues es van mostrar bastant 
optimistes, cosa que era bastant esperat. Després de realitzar les dues entrevistes 
he arribat a la conclusió que la DMD va més endavant que la DMC1A-LAMA2 quant a 
tractaments, cosa que trobo bastant comú ja que el grau d’afectació de la primera és 
superior a la segona. A més a més, després de l’entrevista amb el Fernando, neuro-
pediatra de Lleida, vaig ampliar els meus coneixements generals sobre les distròfies 
musculars, assolint així el meu objectiu plantejat abans de dur a terme l’entrevista. 
Finalment, després d’assistir a dues sessions fisioterapèutiques amb la meva cosina, 
he pogut apreciar les dificultats que té a l’hora de realitzar exercicis molt bàsics 
i molt habituals en el nostre dia a dia, afirmant així la hipòtesi que vaig plantejar 
abans de començar el treball.
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