
Presentació
Què passaria si et digués que amb tan sols una única cèl·lula i la intervenció dels 
experts al laboratori, seríem capaços de desenvolupar tota mena de tipus cel·lu-
lars que existeixen? És més, i si t’assegurés que la cura de moltes malalties dege-
neratives, que fa anys que es busca, es troba veritablement en la teva sang? Sona 
totalment a ciència-ficció; però, és tan ficció com sembla? 
Els últims avenços en la ciència i la medicina ens han permès conèixer les cèl·lules 
mare o stem cells, i les seves múltiples aplicacions. I és que aquestes cèl·lules tan re-
volucionàries tenen la qualitat de diferenciar-se en totes les cèl·lules del cos existents. 
Però no només això, i és que com a resultat de tals descobriments, una branca de la me-
dicina, anomenada medicina regenerativa, ha mostrat les múltiples aplicacions d’aques-
tes cèl·lules tan originals, cosa que els ha fet guanyar importància en el món científic.
Així doncs, la meva fascinació per l’àmbit de la salut i la biomedicina em va impulsar 
a convertir aquest tòpic en l’eix central del meu treball de recerca. Més ben dit, el 
principal objectiu d’aquest projecte és el d’endinsar-me en el món de les stem cells i 
els tractaments relacionats amb elles i, d’aquesta manera, conèixer totes les brillants 
alternatives que ens podrien arribar a aportar. Especialment pel que fa a les malalties 
neurodegeneratives que són extremadament comunes en la nostra societat.

Alumna: Laura Salse Dolset
Tutor: Òscar Puigarnau Gonzàlez

Les cèl·lules mare i les 
malalties neurodegeneratives 



Metodologia
Per poder desenvolupar aquest treball el vaig dividir en dues parts ben diferenciades. 
D’una banda, la memòria escrita, en la qual el mètode de recerca principalment uti-
litzat ha sigut el d’una intensiva i selectiva recerca de tots els articles i webs que he 
pogut trobar a internet sobre el tòpic. El veritable objectiu d’aquesta part és el de sin-
tetitzar i contrastar tota la informació de manera clara i concisa. 
Pel que fa a la part pràctica, vaig realitzar una visita al centre de medicina regenerati-
va de Bellvitge. Més específicament, als laboratoris assignats a l’estudi de la malaltia 
del Parkinson a través de cèl·lules IPs encarregats a la Dr. Antonella Coniglio. Allí, 
gràcies a l’amabilitat i la paciència de l’Antonella i el seu grup, vaig poder elaborar una 
documentació de com és la vida en una sala de cultius i el manteniment de les cèl·lu-
les en aquest ambient. D’altra banda, la segona part del meu bloc pràctic consisteix a 



elaborar una comparació detallada entre els tractaments utilitzats avui en dia en les 
malalties neurodegeneratives i l’impacte que suposaria que se substituissin parcial-
ment per la teràpia cel·lular. 

Cos del treball
Les cèl·lules mare són cèl·lules que en les condicions adequades, ja sigui en el labo-
ratori o en el propi cos, són capaces d’originar totes les cèl·lules existents. En funció 
de la seva classificació, en trobem de diferents tipus. Si ens basem en la potenciali-
tat, que fa referència a la quantitat de tipus cel·lulars que poden originar, en trobem 
de quatre tipus diferents: les totipotents, que es tracta de les cèl·lules del zigot o la 
mòrula, capaces d’originar tot tipus de cèl·lules. Les pluripotents, les cèl·lules de la 
massa interna del blastocist amb la capacitat de desenvolupar-se en totes les cèl·lu-
les tenint com a excepció les de les capes embrionàries. Les multipotents, com ara 
les cèl·lules mare sanguínies, que poden convertir-se en glòbuls vermells, blancs… I 
finalment les unipotents, que l’únic que les diferencia de les cèl·lules normals és la 
seva capacitat de regenerar-se per si soles. 
Altrament, trobem una altra classificació en funció del seu origen, ja que aquestes 
cèl·lules poden ser obtingudes o bé del teixit adipós, del moll de l’os o de la medul·la 
òssia, que s’anomenen cèl·lules mare adultes o mesenquimals o bé cèl·lules multipo-
tents, molt utilitzades en les investigacions i tractaments. També es poden obtenir 
cèl·lules mare del cordó umbilical, que és capaç de donar lloc a pocs tipus de cèl·lu-
les, com ara dels teixits ossis, cartílags i greixos. Però, un dels usos més freqüents 
és el de les cèl·lules mare provinents de l’embrió, i l’obtenció de les cèl·lules del 
blastocist suposaria una destrucció d’aquest embrió, la qual cosa enceta un munt de 
problemes relacionats amb l’ètica en diferents grups de la nostra societat. 
Per acabar, trobem les cèl·lules mare pluripotents induïdes, o cèl·lules IPS, molt més 
peculiars que la resta. La seva peculiaritat ve donada pel fet que aquestes han sigut 
«fabricades» al laboratori. És a dir, la seva obtenció consisteix a aplicar un procés 
de desdiferenciació en cèl·lules mare ja especialitzades per tal de convertir-les en 
cèl·lules pluripotents similars a les embrionàries. Tot això es realitza disposant les 
cèl·lules adultes en una placa de Petri i afegint-hi un còctel víric, on els virus trans-
porten els gens de potència i permetran la transformació d’aquestes cèl·lules. Així 
doncs, podem suposar que les cèl·lules IPs ens aportarien un munt de beneficis: el 
primer la seva fàcil obtenció; després la baixa possibilitat de rebuig, i, en tercer lloc, 
la carència de dilemes ètics atribuïts a l’ús d’aquestes cèl·lules. 
D’aquesta manera, les cèl·lules mare IPs són idònies i poden ser emprades per al 
tractament de malalties com el Parkinson i l’Alzheimer, de les quals he anat estu-
diant els seus símptomes i causes al llarg del treball. La medicina regenerativa o, 
més en concret, la teràpia cel·lular s’encarregaran de realitzar aquest procés, on a 



través d’una implantació de les cèl·lules mare a la zona, aquestes es diferenciaran 
en funció del seu medi cap a les cèl·lules diferenciades corresponents, funcionant 
com a noves. A més a més, tot i que en aquestes dues malalties els estudis realitzats 
fins ara han sigut fets pràcticament només en ratolins, els resultats són realment 
esperançadors, ja que en introduir noves neurones al cervell es crea com una mena 
d’efecte balança que permet una gran reducció dels símptomes. 
En tots els casos, les cèl·lules mare també poden ser emprades per a l’estudi i el 
desenvolupament de certes malalties. Aquest és el cas de la Dr. Antonella Consiglio 
i el seu equip que estudien el procés de la malaltia del Parkinson utilitzant cèl·lules 
IPs, que amb les incubadores i els canvis del medi constant en la cambra extractora 
de gasos permeten que aquestes es converteixin en neurones, observant tot el pro-
cés amb lupa. I és que han de tenir molta cura a l’hora d’observar, ja que de les cèl-
lules IPs que utilitzen en els seus cultius unes són obtingudes de cèl·lules epitelials 
de pacients parkinsonians i d’altres de persones sanes. Les posen totes dues en les 
mateixes condicions per tal d’observar quines diferències succeeixen durant el seu 
desenvolupament en neurona i investigar la presència d’un gen en el cas de trobar 
una diferència fenotípica. 

Conclusions
Després d’hores de dedicació, treball i recerca exhaustiva, i gràcies a la visita al centre 
de medicina regenerativa, moltes de les incògnites que tenen lloc en la meva ment, 
han pogut finalment ser revelades. Especialment, aquella pregunta realitzada al prin-
cipi del projecte i que acabaria marcant l’eix central de tot el meu treball: Es poden 
utilitzar cèl·lules mare per al tractament de les malalties neurodegeneratives?
La resposta a la pregunta és: sí, hipotèticament es podrien utilitzar cèl·lules mare per 
al tractament de les malalties neurodegeneratives. Part de la meva resposta ve do-
nada perquè ja s’utilitzen les cèl·lules mare en malalties degeneratives. Hi puc afegir 
que, per la meva investigació i el que he pogut presenciar en la meva visita, les cèl·lu-
les mare (embrionàries, mesenquimals, IPs…) tenen una elevada capacitat de diferen-
ciació, de potencialitat, gràcies a la qual, i la precisa dedicació i cura diària dels cultius 
al laboratori, aquestes cèl·lules originals poden arribar a donar lloc a un tipus especi-
alitzat de cèl·lula, que a més es pot manipular perquè el tipus de cèl·lula final diferen-
ciada sigui la que nosaltres vulguem. D’aquí, mitjançant una injecció, les introduïm en 
el pacient que pateix una malaltia degenerativa, fent que la pèrdua de cèl·lules sigui 
compensada amb les cèl·lules noves incorporades, que actuaran regenerant el teixit. 
Tot i això hi ha diferents factors que em podrien fer tirar endarrere. Entre ells el fet 
que en les investigacions realitzades fins ara només s’han utilitzat ratolins com a 
subjectes de les proves. A més a més, cal tenir en compte que el cervell és un òrgan 
molt delicat i potser l’aplicació de cèl·lules mare no resultaria tan fàcil com en altres 



malalties degeneratives. Però coneixent l’avenç i el desenvolupament de la ciència 
i la medicina, que continua ascendint, amb uns quants anys més veig factible la 
utilització de les cèl·lules mare per tal de millorar el patiment sofert a causa de les 
malalties neurodegeneratives. 
En el desenvolupament del meu treball he pogut indagar força en el món que envolta 
les malalties neurodegeneratives, de les quals malgrat que quasi tots en sabem algu-
na cosa o bé n’hem sentit parlar, no és fins que hi aprofundeixes que finalment t’ado-
nes de la seva realitat. Seguidament, fruit també de la recerca, he acabat de reafirmar 
la petita sospita que la medicina regenerativa té una gran sortida i omple d’esperança.
Seguint endavant, a nivell teòric he pogut ampliar de forma satisfactòria el meu 
coneixement sobre les cèl·lules mare, perquè encara que en sabia algunes coses he 
après més profundament el seu descobriment i les seves característiques i utilitats, 
entre altres coses. Això m’ha satisfet en gran manera. També, fent la meva recerca 
m’he meravellat amb les cèl·lules IPs, que són veritablement especials, tant per la 
manera com s’obtenen com per la seva potencialitat i pels camins que obren en 
tenir una probabilitat mínima de rebuig immunològic, i també perquè són extrema-
dament peculiars. En definitiva, una joia per a la ciència. 
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