
Presentació
El món de la neurociència és per a molts un lloc desconegut i incomprès. Es tracta 
d’una especialitat científica multidisciplinària que es dedica a l’estudi integral del 
sistema nerviós, tenint en compte les seves funcions, la seva estructura i altres 
aspectes diversos. 
En aquest treball, m’he centrat concretament en el desenvolupament embrionari 
del cervell humà a l’úter de la mare i en els seus possibles defectes, és a dir, en 
com un problema en la seva formació pot determinar l’aparició de determinades 
malalties. A més, he realitzat diversos experiments a l’IRB de Lleida, de la mà del 
Dr. Joaquim Egea Navarro i la investigadora en formació Bahira Zammou, per po-
der-ho entendre en la seva totalitat.
Degut al poc enteniment que tenia en aquest tema a l’inici de tot, no em vaig 
poder formular cap hipòtesi. No obstant, em vaig marcar una sèrie d’objectius a 
complir:
— Entendre el funcionament del sistema nerviós i com es desenvolupa en l’embrió 
dins l’úter de la mare.
— Saber quines són les conseqüències de problemes en el desenvolupament del 
cervell (malalties).
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— Determinar per què és important la utilització de ratolins transgènics. 
— Comprendre les pràctiques experimentals i saber interpretar els resultats.
— Aprendre la metodologia de treball d’un laboratori.



Metodologia
La metodologia emprada per a l’obtenció de la informació del meu treball ha estat, per 
una banda, la recerca a través de diferents webs de la xarxa. A més a més, el meu as-
sessor de la UdL de Lleida, el Dr. Joaquim Egea Navarro, em va enviar diferents articles 
científics dels quals vaig extreure moltes referències. 
Per altra banda, la realització de diferents experiments al laboratori de l’IRB de Lleida 
em va permetre relacionar tots els conceptes i, a partir de la interpretació dels seus 
resultats, vaig poder arribar a diverses conclusions.

Cos del treball
Aquest treball es constitueix de dues parts ben diferenciades.
Per una banda hi ha el marc teòric. Es troba dividit en diversos apartats com l’estudi 
del sistema nerviós, de la neurona i del cervell (tant humà com del ratolí) en la seva 
totalitat; els mecanismes moleculars que participen en el desenvolupament del cervell, 
com la migració neuronal i la guia axonal; el desenvolupament del plegament cortical; 
les malalties relacionades amb una mala formació embrionària del cervell; què són els 
ratolins transgènics i per a què s’utilitzen, i informació sobre les tècniques que realit-
zaré posteriorment en el laboratori. Tots aquests conceptes ens permeten obtenir un 
bagatge teòric mínim del tema.
Per altra banda, es troba el marc pràctic. Es tracta de la posada en pràctica de les tècni-
ques descrites en el marc teòric: l’electroporació murina in utero, la criosecció i la PCR. 
Conjuntament, ens permeten investigar la formació del cervell i les seves malalties 
mitjançant embrions de ratolins transgènics. La interpretació dels seus resultats és 
essencial per comprendre-ho.

Conclusions
Després de tots els mesos de recerca, des del meu punt de vista, vaig poder complir 
amb tots els objectius que em vaig proposar.
Vaig poder entendre tota l’estructura i anatomia del sistema nerviós i dels meca-
nismes moleculars que participen en el seu desenvolupament. Al contrari del que 
molta gent es pensa, les neurones no naixen al lloc on duran a terme la seva funció. 
Primerament, hi té lloc la migració neuronal, es tracta del transport de les neurones 
des del seu lloc d’origen fins al lloc que els correspon del SN. En segon lloc, hi té lloc 
la guia axonal, es tracta del creixement dels seus axons per unir-se a la resta de 
neurones i poder transmetre de manera correcta la informació.
En tractar-se de processos tan complexos, hi poden haver molts defectes mentre 
tenen lloc. Aquests poden tenir greus conseqüències en l’organisme, com l’aparició 
de determinades malalties nervioses. Alguns exemples en són la lissencefàlia o el 
trastorn congènit del moviment mirall.



Per estudiar aquests processos o defectes, s’utilitzen ratolins (concretament embri-
ons de ratolins) transgènics, és a dir, modificats genèticament. Això és degut a la 
semblança genètica i anatòmica del seu cervell respecte a nosaltres. A més de ser 
molt pràctics: són fàcils de reproduir, de mantenir, tenen moltes cries... 
Conjuntament, les diferents tècniques ens permeten entendre com es desenvolupa 
el sistema nerviós. Mitjançant l’electroporació podem modificar el material genè-
tic del ratolí, produir-li mutacions. Mitjançant la criosecció podem veure com s’ha 
modificat l’estructura del cervell. I mitjançant la PCR podem determinar la seva 
seqüència de nucleòtids i identificar si un ratolí pateix una mutació o no.
Gràcies a la meva estada de l’IRB de Lleida, vaig poder comprendre que per obtenir uns 
resultats vàlids s’ha de seguir una metodologia de treball rigorosa, precisa i acurada.
Finalment, i no menys important, aquesta recerca m’ha permès augmentar els meus 
coneixements sobre el món de la neurociència i confirmar l’orientació que vull do-
nar al meu futur professional.
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