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Introducció
El dèficit Alfa 1 Antitripsina és un defecte genètic que fa que hi hagi una deficiència d'una proteïna

anomenada Alfa 1 Antitripsina segregada al fetge i a través de la sang es reparteix per tot el cos per tal de

protegir a tots els òrgans, principalment als pulmons, de substàncies que puguin lesionar-los com poden ser

infeccions o el fum del tabac. A destacar l’article dels Drs. Rafael Vidal, Ignacio Blanco, Francisco Casas,

Rosend Jardí i Marc Miravitlles i el Comité del Registre Nacional de Pacientss amb Dèficit d’Alfa 1 Antitripsina

(2006) de bronconeumologia sobre el diagnòstic i el tractament sobre la malaltia (1). La idea va sorgir a través

de que un familiar proper la pateix i vaig considerar que seria interessant treballar una malaltia dins la família i

que jo en sóc portadora perquè és una malaltia hereditària. Finalment va sorgir APPtitripsina, com a objectiu

final, a partir de vuit estudis parcials que combinen àmbits socials, biològics (principalment genètics) i

tecnològics, el començament dels quals va ser fa tres anys.

Hipòtesis
El coneixement d’aquest tipus de malalties seria bàsic per, posteriorment, donar-la a conèixer de manera més

objectiva. Igualment, la base genètica de la mateixa és el punt més important de tot el context, amb la qual

cosa l’ús de bases de dades associades permetria indagar en el seu origen i el perquè de la seva transmissió.

A més, donat que afecta òrgans vitals com els pulmons i el fetge, el coneixement i aplicació d’una dieta

adequada afavoriria de manera clara les persones malaltes i el seu dia a dia.

Objectius
Donat que és una malaltia de les considerades rares, en primer lloc, es tracta de fer una cerca bibliogràfica

dels pocs estudis que existeixen de cara a recollir la màxima informació possible sobre la malaltia i per

elaborar la part informativa de l’aplicació. Posteriorment, modelitzar la genètica de la malaltia a partir de l’ús

de diferents bases de dades associades a aquesta àrea. Finalment, avaluar diferents tipus de dietes per a

millorar l’estat de les persones amb la malaltia. Tot això, juntament, amb la millora de l’aplicació que va ser

creada fa dos anys.

Procés metodològic
En total, com s’ha comentat anteriorment s’han realitzat vuit estudis al llarg dels tres anys de realització del

treball. En aquest informe s’explicaran breument els quatre que considero principals. Inicialment, després

d’una aproximació sociològica prèvia (enquesta de coneixement i valoració), s’ha fet una cerca bibliogràfica

sobre la malaltia en Google Academic i s’han seleccionat les informacions més rellevants amb una finalitat

divulgativa (fig. 1). Posteriorment, s’ha treballat amb diferents bases de dades (SwissProt, Blast, entre

d’altres) per recollir la base genètica de la malaltia i analitzar on es produeixen les mutacions més importants

associades a ella (fig. 2). Seguidament, s’ha contactat, gràcies a les diferents associacions nacionals, amb

pacients d’Espanya i d’Alemanya per valorar la seva situació, a més d’aconseguir informació sobre la malaltia;

aquestes dades no personals s’han utilitzat, posteriorment, per completar l’aplicació mòbil (fig. 3). Finalment,

en el darrer estudi s’ha indicat, en contacte amb metges i dietistes, dietes per a conviure amb la malaltia (fig.
4). Tot plegat ha servit per millorar l’aplicació mòbil que es va començar fa dos anys.

1 Vidal, R. et al. (2006). Diagnóstico y tratamiento del déficit de alfa-1-antitripsina:
https://www.archbronconeumol.org/es-diagnostico-tratamiento-del-deficit-alfa-1-antitripsina-articulo-13095974

https://www.archbronconeumol.org/es-diagnostico-tratamiento-del-deficit-alfa-1-antitripsina-articulo-13095974


Fig. 1. Un dels articles
seleccionats.

Fig. 2. Una de les eines
informàtiques utilitzades.

Fig. 3. Algunes preguntes per
a les persones enquestades.

Fig. 4. Un moment de la
realització de la dieta.

Resultats
S’han estudiat un total de 19 articles/webs on es parla de la malaltia en diferents vessants, és a dir, després

d'haver llegit i analitzat una gran varietat d’articles, pàgines web, llibres electrònics, entre d’altres, s’ha pogut

recopilar la informació necessària per poder donar uns coneixements als lectors d'aquest treball, als usuaris

de l’aplicació, i també a mi (fig. 5). D’altra banda, l’AAT mal plegada forma polímers ordenats que s'acumulen

com inclusions d'hepatòcits, que són positius en la tinció periòdica d'àcid-Schiff amb digestió amb diastasa

(PAS-D). Aquesta proteïna mal plegada causa estrés proteotoxic i una malaltia hepàtica amb guany de funció

(fig. 6). En relació amb les entrevistes, he treballat la varietat de casos que hi ha arreu d’Espanya i de manera

internacional de la malaltia minoritària coneguda com dèficit Alfa 1 Antitripsina, amb diferents edats, fenotips,

de diferents procedències, etc. (fig. 7). Finalment, segons el que diu el NIH (National Center for Advancing

Translational Sciences) i el GARD (Genetic and Rare Diseases Information Center) no hi ha una dieta

específica (fig. 8; 2); es recomana que es tingui una dieta saludable que inclogui una varietat de verdures i

fruites; grans integrals; i productes làctics descremats o sense greix i aliments proteics, com carns magres,

aus sense pell, marisc, productes de soja processats, nous, llavors, fesols i pèsols.

Fig. 5. Posicionament dels
articles a l’aplicació..

Fig. 6. Visualització d’una de
les mutacions.

Fig. 7. Persones amb la
malaltia que han participat.

Fig. 8. Detall d’una de les
propostes de dieta.

Conclusions
L’aspecte que més manca en qualsevol font d’informació és la manera de donar suport als malalts i les

persones que els envolten i com poder contribuir per poder donar visibilitat a la malaltia. Igualment, hi ha una

gran diversitat de casos; les experiències més greus els han passat pacients amb el fenotip ZZ a partir d’una

certa edat. El seguiment de la genètica ha permès tenir un coneixement del gen associat a la malaltia i veure

en models moleculars les mutacions associades. I, finalment, per a persones amb el dèficit Alfa-1-Antitripsina,

es recomana menjar aliments antiinflamatoris i antioxidants, i evitar-ne de tipus  hepatotòxiques.

Agraïments
Haig d’agrair al meu tutor i a totes aquelles persones (familiars i voluntaris) que han participat en aquest estudi

que m’ha permès visualitzar una mica més aquesta malaltia de la qual jo sóc portadora.

2 NIH i GARD. Deficiencia de alfa-1 antitripsina: https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/12870/deficiencia
-de-alfa-1-antitripsina/cases/67781

https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/12870/deficiencia-de-alfa-1-antitripsina/cases/67781
https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/12870/deficiencia-de-alfa-1-antitripsina/cases/67781
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