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L' OLI DE LA VIDA. CIÈNCIA I CINEMA 
 
Seguint la petjada dels personatges en la vida real. Feu-ne una breu explicació de 

cadascun.  
Cerqueu informació a les webs: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_y_Michaela_Odone 
http://www.kennedykrieger.org/overview/news/hugo-moser-neurologist-world-renowned-his-
relentless-fight-against-adrenoleukodystroph 
 
Augusto Odone 4 de maig de 1933 - 24 d’octubre de 2013 
Michaela Teresa Murphy Odone 10 de gener de 1939 - 10 de juny de 2000  
Lorenzo Odone  29 de maig de 1978 - 30 de maig de 2008 
Hugo Moser va morir el 20 de gener 2007 
 

 

Caracterització de la malaltia: 
 
1.- Anomeneu alguns dels símptomes de la malaltia que presentava en Lorenzo.  
Pèrdua de l’audició, la vista, l’equilibri, la parla, la coordinació en el caminar, moviments de braços, la 
deglució i la respiració. 
Trastorns de la conducta, mal rendiment escolar amb problemes de comunicació verbal, alteracions en 
l’escriptura, moviments anormals, hiperactivitat i estrabisme. Posteriorment pot aparèixer rigidesa 
muscular, deformitats per contractura, demència, ceguesa i paràlisi dels membres. 
La insuficiència suprarenal produeix símptomes derivats de deficiències d’hormones (corticoides), és a 
dir, cansament, debilitat, vòmits, nàusees,.. 
Es produeix alteracions en la força i moviments musculars. 
 
Lorenzo va estar sotmès a moltes proves abans de ser diagnosticat d’adrenoleucodistròfia: anàlisi de 
sang, electrocardiograma, proves d’audició,  tomografia computada (TAC), ressonància magnètica i raigs 
X. (Cliqueu el damunt de les proves si en voleu més informació) 
 
2.-En l’anàlisi de sang, que se li va practicar, tenia  alts nivells d’àcids grassos, quins?  
Cerqueu informació en la web:  
Alt nivell d’ àcids grassos saturats de cadena molt llarga 
 
3.- La tomografia computada i la ressonància magnètica són dos mètodes de diagnosi d’imatge 
practicades a Lorenzo. 
Abans de respondre les preguntes que segueixen cerqueu informació a les webs: 
 

a) Ompliu la taula. 

Tècnica 
radiològica 

Principi en 
el qual es 
basa 

Informació que ens 
proporcionen les imatges 

Precaucions, riscos i complicacions 

Tomografia 
computada 

 
RX 
 
 
 
 
 
 

Obté imatges a diferents plans. 
Permet obtenir talls, com 
llesques, d’un òrgan.   
Es poden crear models 3D de 
l’àrea del cos.  
Permet observar: pulmons, 
ossos, teixits tous i vasos 
sanguinis.  
Diagnosticar: traumatismes, 

A vegades cal administrar un 
colorant (iode) que pot produir 
problemes renals o al·lèrgia.  
Cal assegurar-se de no estar 
embarassada ja que pot ser perillós 
pel fetus. 
Augmenta el risc a desenvolupar  
tumors. 
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infeccions, càncer, trastorns 
musculoesquelètics, malalties 
cardiovasculars, ... 

Ressonància 
magnètica 

Utilitza un 
gran iman i 
ones de 
ràdio 
 
 
 
 
 
 

Permet obtenir imatges 2D i 3D 
anatòmiques o funcionals del cos 
humà. 
Un examen produeix moltes 
imatges. 
Proporciona més contrast entre 
els diferents teixits tous del cos 
que TC, per això és especialment 
útil en el SNC, sistema 
cardiovascular, sistema 
musculoesquelètic. 
S’utilitza per diagnosticar la 
ruptura de lligaments, els 
tumors, .. 

Es pot administrar un colorant, en 
cas de tenir problemes renals pot 
tenir conseqüències fatals.  
Es una tècnica recent per això no es 
coneixen els seus efectes a llarg 
termini.  
Millor evitar aquesta tècnica i l’ús 
dels colorants en dones 
embarassades.  

   Si es porta peces metàl·liques cal 
  consultar al metge. 

 
 
 
b) Què mostraven les imatges del cervell? 
Cerqueu informació en la web: 
http://fundacionnicolas.org/leucodistrofia.html 

  Font de la imatge: http://www.x-ald.nl 
Taques blanques de desmielinització 
 
c) Us han fet alguna vegada una prova d’aquest tipus? Digueu quina i per què? 

 

Causes de la simptomatologia 

 

4.- Representeu una neurona de Lorenzo després d’ un any de la malaltia. Poseu-hi l’ esquema d’ una 
neurona normal.  Expliqueu en què es diferencien. 
Cerqueu informació en les webs: 

       No afectat           Amb adrenoleucodistrofia 

Resonància magnètica 
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La destrucció de la mielina (degeneració de la grassa de la beina de 
mielina del SNC. 
 

 

 
 
 
 
 
5.- Un dels símptomes que mostra en Lorenzo són els problemes en la comunicació verbal. Com 
explicaríeu aquest símptoma amb la desmielinització? 
 

 
 
 
 
 
 
6.- Què és el que destrueix la mielina en la adenoleucodistròfia (ADL)? 
Encara que no és coneix bé el mecanisme que provoca la pèrdua de la mielina en l’axó, sí que se sap que 
és degut a l’elevat nivell àcids grassos saturats de cadena molt llarga. Aquests àcids grassos s’acumulen 
en les membranes de les cèl·lules del cervell  entre altres òrgans i les altera.  
 
7.- Cerqueu informació sobre els àcids grassos i responeu: 
 
a) Quin tipus de biomolècules són?  Lípids 

 
b) Inseriu una imatge d’aquests tres àcids grassos de cadena llarga: d’un àcid lignocèric, d’un àcid oleic i 

d’un àcid erúcic. Digueu si són saturats o insaturats, i de cadena llarga o molt llarga.  

 
Àcid erúcic: AGICMLL (C22:1)                                             Àcid oleic: AGICLL 
(C18:1) 

 
 
 
 
 
Àcid lignocèric: AGSCMLL (C24:0)             Cadena llarga (14-20C). Cadena molt llarga (22 o més C) 
 
c) Els àcids grassos saturats de cadena molt llarga (AGSCMLL) provenen de la dieta i de l’elongació d’ 
àcids grassos de cadena més curta. Per què són necessaris pel nostre cos els àcids grassos saturats de 
cadena molt llarga? 

Erúcic 
cc 
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Formen les membranes de les cèl·lules del cervell, inclosa la mielina. 
 
d) Quin tipus d’aliments són rics amb àcids grassos saturats?  
Llet, carn, formatge, embotits, olis de palma i coco. 
 
e) Els àcids grassos saturats s’anomenen greixos dolents, estan relacionats amb els infarts cardíacs. 
Expliqueu com? 
Cerqueu informació en les webs: 
S’acumulen en les artèries i forma plaques d’ateromes que disminueix el diàmetre  de la llum de 
l’artèria. Amb el temps poden obstruir-la. 
 
Si bé una certa quantitat d’àcids grassos saturats de cadena molt llarga són necessaris no cal 
sobrepassar un cert nivell.  
En Lorenzo tenia els nivells elevats  d’aquests àcids grassos en sang. 

 

 

Com és que hi ha excés d’ àcids grassos saturats de cadena molt llarga? 

 
En els peroxisomes, orgànuls presents en totes les cèl·lules llevat els eritròcits, s’oxiden els àcids grassos 
de cadena molt llarga. Aquests àcids grassos, a diferència de la resta, no es degraden en les 
mitocòndries (beta-oxidació). 
En les membranes dels peroxisomes hi ha unes proteïnes transportadores que permeten entrar els 
AGSCMLL. Dins dels peroxisomes, els enzims els degraden a àcids grassos saturats de cadena curta.  

 
8.- Fixeu-vos en la imatge i expliqueu detalladament 
com és que hi ha un excés d’ AGSCMLL. 
 
 
 
 
 
 
 
Font de la imatge: http://www.x-ald.nl/bioquimica-y-
genetica/acidos-grasos-de-cadena-muy-larga/ 

 
Els malalts de l’ adrenoleucodistròfia presenten una 
alteració de les proteïnes transportadores dels AGSCLL de la membrana dels peroxisomes.  
Aquesta proteïna tranportadora ALDP no és funcional, no deixa entrar els àcids grassos de cadena molt 
llarga  i per tant no és poden degradar i s’acumulen destruint la mielina. 
 

Quina és la causa que la proteïna transportadora no sigui funcional?  
En el dibuix podeu observar com un gen  o tros d’ADN  porta la informació (ordre de les bases 
nitrogenades) de quina proteïna s’ha de sintetitzar.   
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Si hi ha un canvi de la informació del ADN, la proteïna pot no tenir la conformació espacial correcta i per 
tant no ser funcional. 
Font de la imatge:  http://www.guiametabolica.org/informacion/otras-opciones-de-tratamiento?enfermedad=80# 
http://belenperezcmc.files.wordpress.com/2012/04/cromosoma.jpg  

http://www.inmegen.gob.mx/tema/cms_page_media/209/nucleotidos1.gif 

 
 
 
9.- El gen de l’adrenoleucodistròfia es troba en el cromosoma X. Com hauria aparegut el gen causant de 
la malaltia de Lorenzo?  
Una mutació de l’ADN del cromosoma X és el responsable que la cadena proteica no es plegui 
correctament, de manera que la proteïna transportadora no sigui funcional.  No deixa entrar els 
AGSCMLL al peroxisoma. 

 

Patró d’herència  
10.- L’ ALD és una malaltia genètica greu, segueix aquest model d’herència. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Font de la imatge: http://1.bp.blogspot.com/_IG7nagJCvAU/Sy04esrPn9I/AAAAAAAABU0/Ll9F-
TcwwjA/s400/ALD+LIGADA+AL+X.jpg 

 
a) Què vol dir ser portadora?    
Cerqueu informació  en la web: 
Porta l’al·lel normal i el de l’ADL 
 
b) Quin patró d’ herència segueix? 
Herència recessiva lligada al cromosoma X. 

 
 
11.- Escriviu el genotip de Lorenzo, de la seva mare i del seu pare. 
 
Lorenzo XY     X = cromosoma amb la malaltia 
Mare X  X      
Pare XY 

 
AACAGTGT 
TTGTCACA 

 

 

 

Proteïna 

Mutació 
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12.- Si en Lorenzo hagués tingut fills, quina seria la probabilitat de tenir fills  amb la malaltia? I filles? 

Dona no portadora                Dona portadora 

 
 
    X X              X Y 
 
X X     X X    X Y   X Y 
 

 
 
  1r cas cap fill i cap filla 
  2n cas el 50% de filles amb ALD i el    50% dels fills amb ALD 
 
13.- 13.- La mare i la tia eren portadores.  Aproximadament la meitat de les dones portadores 
desenvolupen símptomes de la malaltia de manera molt moderada als seus últims anys, això ho causa 
que el gen sa pot compensar el mutat. Pot una dona portadora tenir un fill sa? Justifiqueu-ho. 
 
 
       X X        X Y 
 
X X    X X    X Y    X Y 
 el 50% de filles sanes i el    50% dels fills sans 
 
14.- La mare de Lorenzo se sentia culpable de la malaltia del seu fill. Potser si hagués conegut que la 
mutació ja  estava present en la seva família s’hauria minimitzat la seva culpabilitat. Expliqueu com és 
que la mutació ja es trobava en la seva família.  
La seva germana també porta la mutació. 
 
15.- Quin va ser el pronòstic?  Es va complir?  
2 anys. No  
 
16.- Descriu breument la malaltia presentada per Lorenzo. 

 

 

 

17.- Citeu alguna altra malaltia amb característiques semblants. 
Esclerosis múltiple 
Malaltia de Pelizaeus-Merzbacher 

 

Tractament de la malaltia. Investigació  pels Odone 
 
Els científics sabien que l’excés d’AGSCMLL era una possible causa dels símptomes de 
l’adrenoleucodistròfia (ALD). 
El nivell d’ aquests AGSCMLL en sang havien de baixar, calia aturar la progressió de la malaltia.  
El metge els recomana eliminar de la dieta de Lorenzo els greixos saturats. El tractament no funciona.  
Comença un tractament de quimioteràpia, empitjora.  
En aquell temps no se’n sabia gaire de la malaltia. 
 
Els Odone es proposen cercar informació sobre la malaltia per entendre-la i poder ajudar al seu fill. 
 

Perquè hi ha excés d’AGSCMLL si són eliminats de la dieta? 
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1.- Per què segueixen augmentant els AGSCMLL si s’han eliminat de la dieta? Emeteu una hipòtesi:  
L’excés d’ AGSCMLL a nivell de sang es deu a la biosíntesi 
 
 
 
 
Per entendre aquest problema Odone utilitza l’analogia de la pica. 
Nivell d’aigua= Nivell AGSCMLL en sang 
Aixetes d’aigua = Font  d’ AGSCMLL : dieta i biosíntesi 
Desguàs= degradació d’ AGSCMLL 
 
2.- Descriviu l’analogia de la pica per explicar la malaltia:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Font de les imatges: http://campus.usal.es/~revistamedicinacine/imagenes/lorenzo/foto3.JPG 
http://www.myelin.org/resources/toolsforteachers.html 

 
 
3.- El nivell d’AGSCMLL depèn de 3 factors, quins?  
a) Dieta. 
b) Biosíntesi (des del RE continua fent AGSCLL). 
c) Desguàs (degradació dels AGSCLL en el peroxisoma).  
 
4.- Per disminuir els nivells AGSCMLL a la sang, calia:  
Tancar les aixetes. 
 
Els Odone tornen a la biblioteca. En la cerca d’informació, Michaele, en un article científic polac, troba 
que els científics havien observat que després d’alimentar les rates en àcid oleic, àcid gras insaturat de 
cadena curta (AGICC), els nivells d’AGSCMLL baixaven. 
Odone organitza un simposi mundial sobre el tractament de l’ALD. Un ponent comenta que havia 
demostrat experimentalment que l’àcid oleic, component habitual de l’oli d’oliva, reduïa la concentració 

d’AGSCMLL en cultius de fibroblasts procedent de la pell de pacients amb ALD. 
 
5.- Després del simposi quina hipòtesi  podria emetre Augusto per resoldre el problema de l’excés 
d’AGSCMLL i guarir al seu fill?  
Si introduïm en la dieta l’àcid oleic els nivells d’AGSCMLL baixaran i aturarem la progressió de la malaltia. 
 
6.L’oli d’oliva és ric en AGSCMLL (C24 i C26) i l’àcid oleic (AGICC). Però l’àcid oleic és tòxic i, per convertir-
lo en comestible, s’hauria de sintetitzar en forma de triglicèrid. 
Escriviu o inseriu una imatge d’un triglicèrid trioleic. 
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Després del tractament amb l’àcid oleic, els nivells AGSCMLL es van reduir un 50%. Encara eren massa 
alts. 
 
7.- Utilitzeu el model de la pica per descriure el que passa amb els nivells d’AGSCMLL de Lorenzo amb la 
dieta sense àcids grassos saturats  i amb àcid oleic. 
 
8.- Com a científics quina crítica faríeu respecte el seguiment del  protocol? 
Només en Lorenzo havia provat l’oli oleic, calia fer l’experiment en molts pacients. 
No hi ha el grup control. Un grup malalts de pacients d’ALD que no prenien l’oli. 
No van seguir el procediment necessaris pels assajos clínics en éssers humans. 
1r calia fer assajos “in vitro”,  “in vivo” amb animals i després amb humans sans i malalts i  amb persones 
de diferents edats, d’ambdós sexes, de diferents ètnies i amb diferents estats de salut. 
 
9.- La seva hipòtesi és certa? És falsa 

 

Nou tractament amb àcid erúcic 

 
Per què un augment de greixos insaturats (àcid oleic) en la dieta reduïa la biosíntesi d’ AGSCMLL? 

Els científics pensaven que: 
- Els AGSCMLL I àcid gras insaturat de cadena molt llarga (AGICMLL) se sintetitzaven en el RE per 
allargament d’àcids grassos de cadena curta.  
- L’enzim que unia els hidrocarburs a la cadena d’ àcid gras saturat era diferent al que unia a la cadena 
àcid gras insaturat.  
- Els AGICMLL són inofensius. 
Els Odone van tornar a investigar de nou. 
Per resoldre la paradoxa, Augusto, va construir un model, el model dels clips.  
Odone = enzim bo   
Els clips quadrats = les unitats (2 carbonis) dels àcids grassos insaturats  
La tia Deirdre = enzim dolent 
Els clips triangulars = les unitats (2 carbonis) dels àcids grassos saturats 
 
10.- Quina és la funció de l’enzim?  
Permet unir els carbonis per allargar la cadena. 
 
Odone pensava que l’enzim que intervenia en l’allargament dels dos tipus àcids grassos era el mateix, per 
tant, si ‘entretenia’ l’enzim amb l’ àcid oleic, allargaria aquest àcid i formaria AGICMLL i no AGSCMLL.  
Es tracta d’un cas d’inhibició competitiva. Els dos tipus d’àcids grassos estan competint pel mateix enzim, 
l’àcid gras que estigui en més concentració tindrà més possibilitats que l’enzim allargui la seva cadena. 
 
11.- Com representaríeu amb el clips la inhibició competitiva. 
Només Odone i molts clips quadrats. 
 
L’àcid oleic no reduïa els AGSCMLL a nivells normals. Calia trobar un altre inhibidor, però més potent. 
Augusto va pensar que els àcids grassos que havien de disminuir eren l’àcid lignocèric (C24:0) i l’àcid 
ceròtic (C26:0), tots dos AGSCMLL, mentre que l’àcid oleic només tenia  
18 carbonis, per tant calia utilitzar un àcid gras de cadena més llarga. Va elegir l’àcid erúcic (C22:1). 
Tot i així, l’àcid erúcic, segons el Dr Nikolais,  pot causar cardiopaties. 
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Els Odone van respondre que és un component de l’oli de colza que utilitzaven en l’alimentació la Xina i 
la Índia, durant segles i sense cap afecte perjudicial.  
Havien d’obtenir àcid erúcic, lliure d’àcids grassos saturats de (C24:0) i (C26:0). 
Finalment, fabriquen l’oli de San Lorenzo, format per una part d’àcid erúcic i quatre parts de àcid oleic.  
 
12.- Quina serà la hipòtesi final? 
Una combinació d’àcid oleic i àcid erúcic en proporció 3:1 farà que els nivells d’AGSCMLL  en nens amb 
ALD es tornin normals i aturarà la progressió dels símptomes  de l’ALD 
 
Comencen el tractament. El 8 de desembre d’aquell mateix any, els nivells d’AGSCMLL en sang es troben 
normals. 
 
13.- Una altra vegada els Odone no han seguit el protocol del mètode científic, no són científics i han de 
fer front a la data límit del seu fill. Quina crítica els faríeu respecte el seguiment del  protocol ? 
El grup prova no era suficientment gran. Només havia provat l’oli en Lorenzo, i la germana de l’Augusto. 
No hi ha el grup control. Un grup malalts de pacients d’ALD que no prenien l’oli. 
No van comprovar els possibles afectes adversos de l’àcid erúcic abans d’administrar-lo a Lorenzo. 
 
14.- L’oli de Lorenzo és una teràpia pal·liativa i no curativa. Què vol dir? 
Tractament que s’utilitza per ajudar a controlar o reduir els símptomes, sentir-se millor, prevenir 
possibles complicacions. No pretén  curar. 
 
15.- El Dr. Moser (pel·lícula Dr. Nikolais) va publicar (2002) una investigació que demostrava que l’oli de 
Lorenzo era eficaç per molts nens que encara no havien desenvolupat  símptomes. Confirmen la vostra 
darrera hipòtesi? En cas negatiu modifiqueu la vostra hipòtesi que confirmi l’experiment del Dr. Moser. 
L’administració d’oli de la vida, una combinació d’àcid oleic i erúcic, provocarà un augment substancial 
de les possibilitats de nens afectats per l’ALD que encara no han desenvolupat símptomes neurològics, 
de no tenir símptomes durant llargs períodes de temps. 

 
16.- El Projecte Mielina es va constituir l’any 1989. Cerqueu informació i expliqueu  en què consisteix 
aquest projecte. 
L’objectiu ajudar la investigació per trobar una cura per les malalties desmielinitzants, com les 
leucodistròfies.  

 

Altres tractaments  

 
17.- Quins altres tractaments hi ha per l’adrenoleucodistròfia? 
Fisioteràpia 
Teràpia psicològica 
Educació especial  
Transplantament de medul·la òssia 
* 
 
Prevenció 

 
18.- Com es pot prevenir l’ALD? 
El reconeixement i tractament precoç poden prevenir el desenvolupament de símptomes clínics. 
Les dones portadores es poden diagnosticar en un 85% dels casos amb un anàlisi d’àcids grassos de 
cadena molt llarga i un estudi d’ADN. La  diagnosis prenatal de l’ adrenoleucodistròfia lligada al 
cromosoma X també és pot fer estudiant les cèl·lules d’una mostra de les vellositats coriòniques o del 
líquid amniòtic. 

 


