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MALALTIES MITOCONDRIALS 

 

Consulteu la següent adreça i llegiu sobre un cas real, la història de la 
Martina: 

 

 

Les malalties mitocondrials, com la 
síndrome de Leigh que pateix la 
Martina, són el resultat d'un mal 
funcionament dels mitocondris. En els 
mitocondris es produeix més del 90% 
de l'energia que necessita el cos per 
créixer i mantenir la vida. Quan fallen, 
es genera menys energia a l'interior de 
la cèl·lula i això pot determinar 
lesions cel·lulars i, fins i tot, la mort 
de la cèl·lula. Si aquest procés té lloc 
per tot el cos, els sistemes comencen 
a fallar i la vida de la persona està en 
greu perill. 

En molts afectats de la síndrome de 
Leigh l'origen del funcionament 

incorrecte dels mitocondris és una mutació que causa l'alteració de la 
proteïna citocrom oxidasa. La citocrom oxidasa és una proteïna situada en la 
membrana mitocondrial interna.  

Quan les cèl·lules descomponen glúcids, aminoàcids i greixos, els electrons 
que provenen d'aquestes molècules es canalitzen al llarg de la cadena de 
transport d'electrons mitocondrial. L'energia que s'allibera durant transport 
d'electrons es converteix en energia química en forma d'ATP, la moneda 
d'energia de totes les cèl·lules. 

 
 
1. Contesteu a les següents preguntes: 

 Quins són els símptomes principals de la Martina? 

 Quins teixits són els més afectats? 

 
 

 
Font: www.sindromedeleigh.org 
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2. Les dades de la taula següent mostren el consum d'oxigen d'alguns teixits i 
òrgans. 

 

Òrgan 
Consum d ‘oxigen de 

l'òrgan/teixit (ml O2 h
-1) 

Consum d'oxigen per massa de 
teixit (ml O2 g

-1 h-1) 

Cervell 1.11  3.08 

Os 0.30 0.28 

Cor 0.14 1.27 

Músculs 8.63 1.26 

Pell 1.37 0.48 

 

Utilitzeu les dades de la taula per explicar els símptomes de la Martina. 
 
 
3. La següent animació explica amb detall els esdeveniments que tenen lloc a 
la membrana mitocondrial interna: 

 

 

 

Suposeu que heu d'explicar als estudiants de primer curs de medicina la causa 
dels problemes de motricitat de la Martina.  

Estudieu amb detall la animació i, a continuació, i ajudant-vos de les vinyetes 
que adjuntem, escriviu una explicació detallada de tot el que passa en les 
membranes mitocondrials (podeu escriure un petit text a sota de cada 
vinyeta).  

Us serà d'ajut afegir noms, fletxes i tot allò que calgui a les vinyetes. 
Relacioneu la vostra explicació amb els problemes de la Martina. 

Electron Transport System and ATP Synthesis 
McGraw-Hill Higher Education 

http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120071/bio11.swf
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4. Sovint en els afectats de la síndrome de Leigh els nivells sanguinis de 
piruvat i de lactat són més alts del normal. Utilitzeu el vostre coneixement de 
les rutes metabòliques implicades en la respiració cel·lular per explicar 
aquests resultats. 

 


