
Mecanismes neurodegeneratius 
• Agregacions de pèptid β amiloide  

plaques senils 
• Deposicions de proteïna  

Tau  cabdells neurofibril·lars   

Simptomatologia 
• Deteriorament cognitiu (demència)  
• Desordres en el llenguatge 
•Dificultats en la determinació de l’àmbit visual-espacial  

Àrees cerebrals afectades 
• Neocòrtex 

• Al·l 
•ocòrtex  còrtex entorrinal i hipocamp 

• Nucli basal de Meynert 

Simptomatologia 
• Tremolor 

• Bradicinèsia  
• Rigidesa muscular 

Mecanismes neurodegeneratius 
• Agregació  de proteïna  

α-sinucleina 
 
 

Cossos de Lewy     Neurites de Lewy 

Àrees cerebrals afectades 
• Substantia nigra (pars compacta) 

• Area tegmental ventral 
• Locus coeruleus 

Conseqüències derivades 
del tractament de 

l’Alzheimer 
 

Tractament d’Alzheimer 
administrat a pacients amb 

Parkinson  
 
 

Increment β amiloïdosis i 
formació de plaques senils 

Histopatologia de l’Alzheimer  
present 

•Pèptid Aβ localitzat en el còrtex,   
còrtex entorrinal, complex de 

l’amígdala i nucli basal de Meynert 
• Pèptid Aβ localitzat en el nucli 

estriat 
• Cabdells neurofibril·lars en 

l’hipocamp 

Àrees característiques de 
l’Alzheimer afectades 

•Cossos de Lewy presents en 
el neocòrtex 

•  Proteïna α -sinucleina en  
el còrtex entorrinal  i certes 

zones de l’hipocamp  

Relació entre les proteïnes α-sinucleina, Tau i 
el pèptid Aβ  

• Localització de les proteïnes α-sinucleina i 
Tau  en els cossos de Lewy  i cabdells 

neurofibril·lars  
 

                                 deposició de la proteïna  
            α-sinucleina 

• Pèptid  Aβ 
 involucrat en              hiperfosforilació de  la                                 
                                       proteïna  Tau                                  

 Existeixen àrees malmeses en l’Alzheimer que també es troben afectades en pacients de Parkinson amb deteriorament cognitiu 
 
                                                     regions corticals, del còrtex entorrinal i de l’hipocamp on hi és present la proteïna α-sinucleina  
 
La neuropatologia de l’Alzheimer present              pèptid Aβ en el còrtex entorrinal i nucli basal de Meynert 
                                                                                             cabdells neurofibril·lars en l’hipocamp        
 
 Expressió de l’al·lel ε4 de l’ApoE  característic de la malaltia d’Alzheimer en pacients de Parkinson amb deteriorament cognitiu          
 
 Simultaneïtat de les proteïnes α-sinucleina i Tau en els cabdells neurofibril·lars i en els cossos de Lewy 
 
 Intervenció del pèptid β amiloide en la deposició de α-sinucleina              
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Placa senil  

Cabdell 
neurofibril·lar 

Cos de Lewy 

Neurita de 
Lewy 

Cossos de Lewy corticals 

Proteïnes  α-sinucleina i 
Tau en un cos de Lewy  

Factors genètics implicats 
• Mutacions en el gen de l’APP 

• Mutacions en els gens PSEN1 i PSEN 2 
• Gen ApoE  elevada freqüència de l’al·lel 

ε4  

Factors genètics implicats 
• Mutacions en el gen SNCA 
• Mutacions en el gen PARK2 

Factors genètics comuns 
Expressió de l’al·lel ε4 de l’ApoE en 

pacients de Parkinson amb 
deteriorament cognitiu   

Plaques 
senils en 
el còrtex 

L’Alzheimer i el Parkinson són les dues malalties neurodegeneratives amb més incidència en tot el món. Les malalties neurodegeneratives es descriuen com proteïnopaties o 
malalties de la homeòstasis de proteïnes degut a que la tassa de formació de proteïnes anòmales no està en equilibri amb la tassa de degradació d’aquestes. 
El deteriorament cognitiu és el principal símptoma de la malaltia d’Alzheimer però, tot i així, alguns pacients de Parkinson acaben desenvolupament aquesta 
simptomatologia. Aquest fet ens indica que existiria una relació entre ambdues malalties . 
L’objectiu d’aquest treball  és estudiar si els mecanismes neuropatològics de l’Alzheimer intervenen en el desenvolupament del deteriorament cognitiu en el Parkinson i de 
quina manera ho fan per poder establir una relació entre aquestes dues malalties.  


