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RESUM 

La maternitat o l’experiència reproductiva ve acompanyada de diversos canvis, tant morfològics, com 

estructurals i funcionals a tots els sistemes del cos, inclòs el sistema nerviós. A la vegada, 

l’envelliment va associat a un declivi cognitiu i motor que augmenta amb el pas del temps. Diversos 

estudis postulen que l’experiència de l’embaràs i la maternitat provoca una sèrie de canvis cognitius,  

de tal manera que ens varem proposar estudiar l’efecte de la maternitat successiva sobre la capacitat 

cognitiva de rates velles en comparació amb rates joves. A aquest estudi s’ha estudiat l’efecte que 

provoca la maternitat sobre els processos cognitius de memòria i aprenentatge, i la coordinació 

motora, que han estat mesurats a través de proves comportamentals, sobre el nivell de las 

monoamines cerebrals a l’hipocamp i a l’estriat mesurats per HPLC, i l’impacte que té sobre el procés 

de l’envelliment. S’ha observat un declivi cognitiu associat a l’envelliment que va acompanyat d’una 

disminució dels nivells de  diferents monoamines cerebrals com són la serotonina (5-HT), la 

dopamina (DA) i la noradrenalina (NA) a regions com l’hipocamp i l’estriat, molt implicades en els 

processos cognitius. A la vegada, s’ha observat que la maternitat produeix millores en la memòria i 

l’aprenentatge, i en els nivells de les esmentades monoamines cerebrals a les mateixes regions en 

rates velles. Finalment es va poder observar una correlació positiva entre els resultats de les proves 

comportamentals i els neuroquímics per efecte de la maternitat.   

  

ABSTRACT 

Motherhood or reproductive experience is accompanied by a series of morphological, functional and 

structural changes in all body systems, including the nervous system. At the same time, the aging 

process is associated with a cognitive and motor decline which increases among time. Several studies 

postulate that the experience of pregnancy and motherhood brings about a series of cognitive 

changes, so that we studied the effect of motherhood on subsequent cognitive ability of aged rats 

compared to young rats. In this study we studied the effect motherhood caused on cognitive 

processes of learning and memory and motor coordination, which were measured through 

behavioral tests, on the levels of brain monoamines in hippocampus and striatum measured by HPLC, 

and the impact it has on the process of aging. There has been observed a cognitive decline associated 

with aging that is accompanied by a decrease in the levels of different brain monoamines such as 

serotonin, dopamine and noradrenaline in regions such as the hippocampus and striatum, very 

involved in cognitive processes. At the same time, it has been observed that motherhood produces 

improvements in memory and learning, and in the levels of these monoamines in the same brain 

regions in old rats. Finally it can be established a positive correlation between the behavioral and 

neurochemical outcomes as a result of motherhood.  
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INTRODUCCIÓ 

L’envelliment és un procés continu, universal i irreversible que determina una pèrdua progressiva de 

la capacitat d’adaptació. Comporta canvis funcionals, estructurals i moleculars a tots els nivells de 

l’organisme, inclòs el sistema nerviós central. En els individus majors que es troben en un bon estat 

de salut, moltes funcions fisiològiques es mantenen normals en un estat basal, però al ser sotmesos a 

condicions d’estrès es revela una pèrdua de reserva funcional. 

A nivell cerebral es produeix una pèrdua de plasticitat al llarg de l’envelliment (Mora et al. 2007). Es 

pot entendre per plasticitat cerebral la capacitat que té el cervell de modificar la seva estructura i 

funcionalitat degut a canvis a la resta de l’organisme o al medi que el rodeja (Pascual-Leone et al., 

2005). Aquesta capacitat permet a les neurones regenerar-se i formar noves connexions sinàptiques 

(Burke i Barnes, 2006), i alhora permet al cervell recuperar-se de lesions i trastorns, i pot reduir els 

efectes d’alteracions estructurals produïdes per patologies com l’esclerosis múltiple, el Parkinson, la 

dislèxia i el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)(Petzinger et al. 2013). D’entre les 

zones del cervell més afectades pel deteriorament associat a l’envelliment són les zones relacionades 

amb els processos d’aprenentatge i memòria, i altres habilitats cognitives com  l’hipocamp, el còrtex 

prefrontal i el còrtex temporal superior (Mora et al. 2007; Burke i Barnes, 2006), pel que a mesura 

que s’avança en edat, es freqüent observar una disminució en aquestes habilitats cognitives. 

S’ha establert que el cervell femení posseeix una plasticitat inherent que s’expressa durant la 

reproducció (Pawluski et al. 2015). La gestació i la maternitat són dos fets que porten a canvis 

remarcables a molts sistemes de l’organisme. Al cervell, es produeixen una sèrie de canvis 

neuroendocrins, estructurals i funcionals, que afectaran radicalment a la conducta de la femella. La 

transformació d’una femella sovint aversiva davant la descendència, cap a una femella és un dels 

exemples més dramàtics de flexibilitat comportamental en tota la conducta animal (Rosenblatt and 

Mayer, 1995). 

Tant l’envelliment com la maternitat són dos fets que alteren les concentracions de monoamines al 

cervell (Macbeth et al., 2008a; Macbeth et al., 2008b). Les fluctuacions hormonals que ocorren 

durant l’embaràs i el part produeixen esdeveniments neuroquímics que són necessaris per la 

transició de l’animal cap a la maternitat i el desenvolupament de la conducta maternal (Lonstein et 

al., 2003). Dins el grup de les monoamines es troben les catecolamines (dopamina (DA), 

noradrenalina (NA) i adrenalina, i la serotonina (5-HT). La DA, NA i 5-HT es troben alterades a l’àrea 

pre-òptica medial, una àrea fortament implicada en el comportament maternal i que juga un paper 

fonamental en el control de la conducta maternal en rates i altres animals durant el període de 

lactància (Lonstein et al., 2003). A més, el sistema monoaminèrgic es troba significativament afectat 
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al bulb olfactori en rates multípares (Macbeth et al,. 2008a), i els nivells i l’activitat de la NA i el seu 

metabòlit es troben elevats a la zona de l’hipocamp durant l’última setmana de gestació (Desan et 

al., 1988).  

El metabolisme de les monoamines i els canvis bioquímics relacionats amb l’edat en teixits cerebrals, 

han sigut àmpliament estudiats (Esteban et al., 2010a, 2010b, Sarubbo et al. 2015, Ramis et al., 

2016), mostrant una disminució relacionada amb l’edat que contribueix a un deteriorament de la 

memòria (Lee et al., 2001; Tanila et al., 1994; Luine et al., 1990; McEntee y Crook, 1991). 

Tant la 5-HT, la NA i la DA són neurotransmissors que juguen un paper clau a la en la regulació de 

diverses funcions fisiològiques com la termoregulació (Nakagawa et al., 2016), i també intervenen en 

la modulació de la transmissió sinàptica del sistema nerviós central. A la vegada, aquests 

neurotransmissors també intervenen en mantenir les funcions cognitives relacionades amb la 

memòria i l’aprenentatge (Gonzalez-Burgos y Feria-Velasco, 2008), és a dir, van lligades estretament 

amb el concepte de plasticitat cerebral. Algunes regions cerebrals com l’hipocamp i el corpus 

estriàtum, què seran analitzades al llarg d’aquest estudi, es troben fortament innervades per fibres 

serotonèrgiques i dopaminèrgiques procedents del complex de rafe i dels sistemes 

mesocorticolímbic i nigrostriatal, respectivament. 

La 5-HT intervé en el procés de modular la memòria a curt plaç mitjançant una acció sobre receptors 

post-sinàptics de 5-HT2A/2C (Harvey, 1996). La NA, per altra banda, juga un paper important en la 

regulació del “món interior” del cos del cervell. Es tracta del neurotransmissor principal del sistema 

nerviós simpàtic, i ajuda a l’organisme a respondre davant fets diversos com canvis d’homeòstasis, 

privació de glucosa i manifestacions d’estrès emocional (Goldstein, 2010). A més, està relacionada 

amb la memòria emocional en l'amígdala i la memòria de treball en l'escorça prefrontal (Chamberlain 

et al. 2006; van Stegeren, 2008). En el cas de la DA, aquesta regula l'activitat locomotora a l'estriat i 

té a veure amb la memòria de treball i la persistència temporal d'aquesta en l'hipocamp (Williams i 

Goldman-Rakic, 1995; Berke i Hyman, 2000; Bethus et al. 2010; Sawaguchi i Goldman-Rakic, 1991).  

Per tot això, en el present treball es va plantejar analitzar l'efecte induït per la maternitat en els 

processos cognitius de rates velles i en els nivells de les monoamines 5-HT, NA i DA en dues 

estructures cerebrals com són l'hipocamp i l'estriat, molt vinculades amb l'aprenentatge, la memòria 

i la coordinació motora. 
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HIPÒTESI I OBJECTIUS 

Ja que la maternitat provoca canvis favorables a nivell de l’hipocamp, una estructura relacionada 

amb els processos cognitius, s’especula que tal volta la maternitat pugui protegir el deteriorament 

que experimenta aquesta àrea al llarg de la vida, de tal manera que les rates velles que hagin 

experimentat successives reproduccions conservin les capacitats cognitives en millor estat que altres 

rates nul·lípares.  

Els objectius fixats són els següents: 

1. Analitzar l’efecte de l’edat i la maternitat en les capacitats cognitives i motores de rates 

velles mitjançant l’ús de diferents tests comportamentals. 

2. Analitzar l’efecte de l’edat i la maternitat sobre els nivells de neurotransmissors 

monoaminèrgics en les regions cerebrals de l’hipocamp i l’estriat, zones relacionades amb els 

processos cognitius i motors, en rates velles mitjançant tècniques d’HPLC. 

3. Analitzar si existeix una correlació entre els resultats de les proves comportamentals i les 

proves neuroquímiques. 

MATERIAL I MÈTODES 

1. Animals d'experimentació 

Per a analitzar l'efecte de la maternitat a l'envelliment cerebral s'ha d'analitzar l'efecte de 

l'envelliment comparant animals joves i vells, i l'efecte de la maternitat comparant rates velles 

control i rates velles mares multípares. Per a això, en el present estudi es van utilitzar 3 grups 

experimentals de rates femelles Wistar. D'una banda un grup control de rates femelles de 3 mesos 

d'edat (n = 7), un grup control de rates femelles velles de 20 mesos d'edat (n = 13) nul·lípares que no 

van criar al llarg de la seva vida, i un grup de rates mares multípares que van criar entre 5 i 6 vegades 

al llarg de la seva vida, de 20 mesos d'edat (n = 11). Les rates es van mantenir allotjades en gàbies de 

metacrilat (Panlab S.L., Barcelona) a l'estabulari de la UIB en condicions ambientals estandarditzades 

i amb lliure accés a l'aigua i aliment estàndard (Panlab A04). 

2. Proves comportamentals 

2.1. Radial maze 

El test de Radial maze (Panlab, S.L. Barcelona, Espanya) és un test comportamental que es centra 

sobretot en avaluar la memòria espacial de l’animal. El radial maze és un laberint constituït per una 

plataforma central de 28 centímetres de diàmetre que disposa de 8 braços equidistants de 70 

centímetres de llargària per 11 centímetres d’amplada. A l’extrem de cada braç hi ha un petit pou on 

es col·loca una petita quantitat de menjar que atreu l’animal. 
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Figura 1. Estructura de la prova comportamental del Radial Maze. Imatge presa al laboratori de Neurofisiologia 
de la Universitat de les Illes Balears.  

Per a la realització d’aquest test els animals són sotmesos a un  període de 2 dies de dejuni, però 

amb lliure accés a aigua, de manera que aquest fet actuï com a reforç positiu a l’hora de ficar-se als 

braços a cercar i menjar-se els pellets.  

La prova s’inicia quan es posa l’animal al centre de la plataforma central. L’objectiu del test és veure 

quant de temps tarda l’animal en visitar cada un dels braços, tenint en compte que cada entrada a un 

braç que ha visitat anteriorment és un error. La prova finalitza quan l’animal visita els 8 braços o es 

manté durant 20 minuts realitzant el test. Durant la realització del test, amb un ordenador que es 

troba dins la mateixa habitació que la Radial, es segueix el recorregut que porta l’animal i s’anoten 

els braços visitats, els errors i el temps transcorregut. El temps total i els errors comesos ens ajuden a 

analitzar la memòria de treball espacial.  

Després de que cada animal realitzi la prova, el laberint ha de ser netejat amb alcohol perquè cada 

animal la realitzi amb les mateixes condicions. És important no moure el laberint ja que totes les 

rates han de tenir les mateixes fites i pistes a les parets de la sala per orientar-se.  

El programa Smart v2.5 (Panlab, S.L. Barcelona, España) està connectat a una càmera de vídeo digital 

que permet gravar el recorregut de l’animal i analitzar els resultats de cada test. 

2.2. Test de Barnes 

El Test de Barnes o Barnes maze és una prova comportamental que té com a objectiu valorar la 

memòria i l’aprenentatge visual-espacial dels animals. Aquesta prova consta d’una taula circular de 

130 centímetres de diàmetre, que actua a mode de laberint. Aquesta superfície circular té 18 forats 

de 10 centímetres de diàmetre situats a 3 centímetres de l’extrem, i cada un a 10 centímetres de 

l’altre.  Un dels forats connecta amb una capsa de 20x10 centímetres, que és considerada el target, 

ja que és l’objectiu principal del test. La resta de forats no connecten en res i per tant no serveixen 

d’amagatall per l’animal. La sala on es realitza l’experiment disposa de senyals i fites a les parets que 
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actuen com a condicionant per a l’orientació de l’animal, i per tant no es poden tocar ni tampoc es 

pot canviar la disposició del target. És important també que l’experimentador es mantingui sempre al 

mateix lloc per tal d’evitar canviar les condicions en les que es troben tots els animals. 

 

Figura 2. Estructura de la prova comportamental del test de Barnes. Imatge presa al laboratori de 
Neurofisiologia de la Universitat de les Illes Balears. 

L’objectiu és que l’animal, en sofrir un estímul negatiu com és la llum intensa, cerqui un amagatall i 

es fiqui dins el target. 

Aquest experiment consta de dues fases: 

1. Fase de familiarització: L’objectiu d’aquesta fase és habituar l’animal a les condicions  i 

estructura del laberint. Es realitza el dia anterior al test definitiu. Les rates han de ser 

mantingudes en condicions d’obscuritat, i per iniciar la prova es disposen al centre del 

laberint dins un cilindre opac durant 10 segons. Un cop transcorreguts els 10 segons s’encén 

la llum, es retira el cilindre i es deixa a l’animal que explori el laberint, fins que trobi el target 

o durant un temps de 3 minuts. Un cop finalitzada la prova, l’animal es manté dins el target 

en condicions d’obscuritat durant 2 minuts. 

2. Test: Un cop finalitzada la fase de familiarització, al dia següent es duu a terme el test 

definitiu, que consta de 2 etapes, els entrenaments i la prova final. 

a. Es realitzen 3 entrenaments previs, deixant transcórrer 10 minuts entre cada un. Els 

animals es mantenen en obscuritat i per iniciar la prova es col·loca l’animal amb un 

cilindre en el centre del cercle durant 10 segons, igual que a l’anterior fase de 

familiarització. Transcorreguts els 10 segons, es retira el cilindre i s’encén la llum, i la 

rata té 180 segons per trobar el target. Si transcorregut aquest temps no és capaç de 

trobar-lo, l’experimentador la dirigeix a ell, i la manté a dins en condicions 

d’obscuritat durant 1 minut. 

b. El test definitiu manté la mateixa estructura i dinamisme que els entrenaments, però 

enlloc de 180 segons, la rata sols disposa de 90 segons per trobar el target. 
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Al final de la prova s’anota per una banda la latència total, és a dir, el temps que ha tardat la rata en 

arribar al target, el recorregut seguit (forats que ha explorat), l’estratègia de cerca del target i el 

nombre d’errors totals (forats visitats que no són el target. També és convenient anotar el temps que 

es troba el target per primera vegada sense ficar-s’hi del tot, fet que es coneix com latència primària.  

Pel que fa a la estratègia, pot ser de 3 tipus: 

 Directa: L’animal es dirigeix directament al target o a un dels dos forats amb els que fa 

frontera aquest. L’ús d’aquesta estratègia denota una millor memòria i orientació espacial. 

 Seriada: La rata va cap un forat, seguidament al de devora, i així successivament fins que 

arriba al target. 

 Aleatòria o mixta: La rata no segueix un patró definit. L’ús d’aquesta estratègia indica mala 

memòria i mala orientació espacial. 

2.3. Reconeixement d’objectes 

El test de reconeixement d’objectes s’ha utilitzat per analitzar la memòria de treball de tipus no 

espacial. Es tracta d’un test basat en la capacitat exploratòria espontània dels animals (Ennaceur & 

Delacour 1988; Antunes & Biala 2012; Ramis et al. 2013), que analitza la capacitat d’integrar 

informació nova i recuperar la informació adquirida, ja que requereix que l’animal recordi l’objecte a 

curt termini, aproximadament uns 10 minuts. 

Per realitzar la prova es necessita un dispositiu de camp obert, de 78 centímetres de diàmetre i 60 

centímetres d’alçada, fet de fusta i metacrilat. A la base disposa de dues marques, que indiquen a on 

s’han de col·locar els objectes. Els paràmetres que s’analitzen a aquesta prova són el temps 

d’exploració de cada objecte i el recorregut realitzat ja que el camp està dividit en una sèrie de 

seccions.  

 

Figura 3. Dispositiu per realitzar la prova de Reconeixement d’objectes. La primera imatge correspon al període 
d’habituació, la segona al de familiarització i la tercera al test. Imatge presa al laboratori de Neurofisiologia de 
la Universitat de les Illes Balears. 
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El camp obert també permet mesurar l’emocionalitat de l’animal a través de l’observació del seu 

comportament, ja sigui mitjançant les defecacions o miccions realitzades, quedar-se immòbil, 

mantenir-se aferrat a les parets...). D’aquesta manera l’investigador pot comprovar l’estat de la rata i 

determinar si ha pogut influir en els resultats obtinguts. 

Per a la realització del test es distingeixen dues fases, la fase d’habituació i la prova. 

1. Fase d’habituació: Consisteix en acostumar l’animal al lloc i a les característiques d’aquest on 

es realitzarà la prova, deixant que explori lliurement i es familiaritzi en el camp obert. 

Aquesta fase té una durada de 10 minuts i es realitza sense objectes, durant els 3 dies 

anteriors al test definitiu. És important que l’animal tingui contacte visual amb 

l’experimentador per a que després durant el test no es vegi cohibit per la seva presència, 

com també pel renou dels cronòmetres. 

2. Prova o test: Consta de vàries passes:  

a. Re-habituació: El dia del test es col·loca l’animal en el camp obert durant 1 minut per 

que el reconegui. 

b. Familiarització: Es col·loquen dos objectes iguals, del mateix tamany i color, a les 

marques corresponents. La rata es disposa al centre del dispositiu i se la deixa 

explorar els dos objectes durant un total de 30 segons entre els dos objectes. Si no 

arriba als 30 segons, la rata romandrà dins el camp obert un temps total de 10 

minuts. 

c. Retràs: Es deixen passar 10 minuts abans de realitzar el test definitiu. 

d. Test: Es substitueixen els objectes anteriors per un exactament igual en color i forma 

i per altra totalment diferent. De nou es col·loca a la rata al centre del dispositiu i se 

la deixa explorar. El test finalitza quan la rata ha explorat els dos objectes 30 segons 

o ha estat 10 minuts dins el camp obert. 

Per a la fase de familiarització és important no emprar els mateixos objectes per a totes les rates. 

D’aquesta manera s’evita un possible error per preferència de color per part dels animals. 

2.4. Rota-rod 

El test Rota-rod (Panlab, S.L., Barcelona, España) és un test comportamental que consisteix en una 

roda sobre la que actua una força motora, de manera que la seva velocitat de gir va augmentant de 4 

a 40 centímetres/segon durant el temps d’un minut. Aquest test permet a l’investigador avaluar la 

coordinació motora dels animals.  
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Figura 4. Estructura de la prova de coordinació motora del Rota-Rod. Imatge presa al laboratori de 
Neurofisiologia de la Universitat de les Illes Balears. 

Per a la correcta realització de la prova són necessàries dues etapes: 

 Fase d’entrenament: Abans de fer el test definitiu, és necessari que els animals siguin 

entrenats de manera que siguin capaços de suportar-se sobre la roda un temps sense caure. 

Aquesta fase es duu a terme els 3 dies anteriors a la realització del test definitiu, i cada 

animal ha d’aconseguir mantenir-se 5 minuts damunt la roda sense acceleració a 4 rpm 

durant cada un dels 3 dies que dura la prova.  

 Test: Primer es col·loca l’animal damunt la roda, aquesta a velocitat de manteniment, i una 

vegada l’animal ha aconseguit estabilitzar-se, es canvia l’aparell a mode d’acceleració. Cada 

animal realitza 5 vegades la prova, deixant-lo descansar entre cada test. El resultat que 

s’anota són els segons que l’animal s’ha mantingut damunt la roda i també la velocitat que 

ha assolit. El resultat final s’obté fent la mitjana aritmètica de les 5 repeticions. 

 

3. Determinació cromatogràfica de l’activitat dels enzims tirosina i triptòfan hidroxilasa in vivo 

En el cas de la síntesis de DA i NA, l’enzim limitant és la tirosina hidroxilasa (TH), i la triptòfan 

hidroxilasa (TPH) és l’enzim limitant de la síntesis de la 5-HT.  

En condicions normals, la di-hidroxifenil alanina (DOPA) i el 5-hidroxi triptòfan (5-HTP) generats per 

aquests enzims limitants a partir de la tirosina y triptòfan respectivament, es transformen 

ràpidament en DA i 5-HT degut a l’acció de diferents enzims d’acció ràpida, que actuen sobre els 

aminoàcids aromàtics mitjançant un procés de descarboxilació, raó per la qual aquests dos 

precursors són indetectables. Però, si s’aplica un inhibidor d’aquesta descarboxilasa, com pot ser el 

NSD1015 (100 mg/kg), la quantitat de DOPA i 5-HTP generats en un període de temps determinat 
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seran directament proporcionals a l’activitat d’aquests enzims limitants, i per tant, ens informarà 

sobre la taxa de síntesis de DA, NA i 5-HT. 

 

Figura 5. Mecanisme de síntesi de les diferents monoamines, els seus precursors i metabòlits que s’han 
analitzat durant aquest estudi. L’administració de NSD 1015 inhibeix la descarboxilasa, desactivant la ruta. 

Un cop finalitzada la manipulació dels animals i realitzades les proves comportamentals, es va 

procedir al sacrifici i a la dissecció per a tal d’aconseguir mostres d’estriat i d’hipocamp. 30 minuts 

abans de procedir al sacrifici dels animals, se’ls hi va subministrar NSD-1015 (Sigma-Aldrich, Madrid, 

Espanya) (100mg/kg, i.p.), per a continuació sacrificar-les mitjançant decapitació. Una vegada 

sacrificats, es va extreure el cervell i es va col·locar sobre una placa d’alumini a 4°C. Es va procedir 

aleshores a la dissecció del cervell, i es varen obtenir mostres tant d’hipocamp com d’estriat, que es 

van guardar ràpidament en nitrogen líquid i es van mantenir a una temperatura de -80°C fins a l’hora 

de l’anàlisi cromatogràfic.  

Per a realitzar l’anàlisi, primer de tot les mostres van ser pesades  i a continuació homogeneïtzades 

amb un Ultraturrax en 1ml de tampó d’homogeneïtzació (HClO4 0,4M, K2EDTA 0,01% y Na2S2O5 0,1%) 

en condicions de fred durant 30 segons. A continuació les mostres van ser centrifugades a 40000G 

durant 10 minuts en condicions de 4°C, i el sobrenedant fou filtrat mitjançant filtres de tefló de 0.45 

μm de diàmetre de porus Spartan-3, i congelat a -80°C fins el moment de realitzar l’anàlisi. 
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3.1. Anàlisi cromatogràfic 

Per a realitzar la determinació de monoamines (DA, NA i 5- HT), precursors (DOPA i 5-HTP) i 

metabòlits àcid dihidroxifenil acètic, àcid homovaníl·lic i àcid 5-hidroxi indol acètic (DOPAC, HVA i 5-

HIAA), s’ha emprat la tècnica de la cromatografia líquida d’alta eficàcia ó HPLC.  

Es tracta d’una tècnica que té com a objectiu aconseguir la separació dels diferents components 

d’una mostra, i es basa en les diferents retencions que experimenten els components al passar a 

través d’una columna (fase estacionària), mentre la mostra és eluïda per una fase mòbil líquida 

(eluent). La separació dels components de la mostra es duu a terme degut a les interaccions entre les 

dues fases, la sòlida, continguda dins la columna cromatogràfica, i la líquida. El temps de retenció de 

cada un dels components depèn de les característiques de cada un i de les fases, i a partir d’aquest, 

s’ha de procedir a identificar els diferents compostos d’interès dins la mostra. 

 

Figura 6. Imatge del dispositiu HPLC, emprat per realitzar l’analisi cromatogràfic. Imatge presa al laboratori de 
Neurofisiologia de les Illes Balears. 

En aquest estudi concretament s’ha utilitzat un protocol d’HPLC en fase reversa, format per: Una 

columna Spherisorb S3ODS1 C18 (3 μm de mida de partícula, 4,6 mm x 10 cm; Waters), acoblada a  

una pre-columna Tracer ODS2 C18 (2-5 μm de mida de partícula; Teknokroma), les dues mantingudes 

a una temperatura de 37°C; i una fase mòbil aquosa (KH2PO4 0,1 M; àcid octà sulfònic 2,1 M; K2EDTA 

0,1 M i metanol 10-12% (v/v); i pH ajustat al rang 2,72-2,76 amb H3PO4 85%). La fase mòbil es veu 

impulsada a un fluxe de 0,8 ml/min per una bomba de doble pistó Waters M-510. 

Per a la correcta quantificació dels components de la mostra, els compostos es detecten 

electroquímicament mantenint un potencial aplicat de +0.75V mitjançant un detector electroquímic 

(Waters 2465 Electrochemical Detector) que analitza la corrent elèctrica generada pels electrons que 

es produeixen degut a l’oxidació d’una substància al passar per el detector.  



15 

 

 

Figura 7. Exemple d’anàlisi cromatogràfic obtingut mitjançant la prova de l’HPLC on es poden observar els pics 
diferents pics de NA, DOPA, DOPAC, DA, 5-HIAA, 5-HTP, HVA i 5-HT. 

Per finalitzar l’anàlisi, la corrent produïda per l’oxidació és captada a l’ordenador mitjançant un 

software específic a través d’una interfase tipus WAT Buss / IN Module (Waters). Aquesta corrent 

generada és comparada amb rectes patró produïdes a diferents volums d’una mostra estàndard de 

concentració coneguda, anomenada recta patró externa. D’aquesta manera, gràcies a aquesta recta 

patró externa i als pics que obtenim a la gràfica, es realitza l’anàlisi qualitatiu que ens permet 

identificar les diferents substàncies de la mostra, i el posterior anàlisi quantitatiu que ens permet 

quantificar la quantitat de substància a la mostra. 

4. Anàlisi estadístic 

Per a la realització de l’anàlisi estadístic i les gràfiques corresponents s’ha utilitzat el software 

Graphpad Prism 5. S’han duit a terme ANOVAs d’una via per a la majoria d’estadístics, sols ha estat 

necessari realitzar un ANOVA de dues vies per el test de Barnes. També s’han realitzat post-tests de 

Bonferroni per a totes les ANOVAs. S’ha considerat estadísticament significatiu un valor de p inferior 

a 0.05. 
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RESULTATS 

1. Efecte de la maternitat sobre la memòria espacial. 

Per a analitzar la memòria espacial dels diferents grups de rates, en aquest estudi s’han utilitzat dos 

tipus de tests, el Radial Maze i el Test de Barnes.  

Pel que fa al Radial Maze, s’han tingut en compte 3 aspectes quan els animals han realitzat el test. 

Per una banda, el temps en completar el laberint, tenint com a màxim 20 minuts si no l’aconseguien 

realitzar per complet, el nombre d’errors realitzats durant la prova i finalment la distància 

recorreguda al laberint. 
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Figura 8. Efecte de la maternitat (n=11) al ser comparada amb les rates velles control (n=13) i amb les rates 
control joves (n=7) en el test Radial Maze. Les columnes mostren la mitjana ± l’error estàndard del temps 
necessari per completar la prova (A), el nombre d’errors realitzats per cada grup durant el test (B) i la distància 
recorreguda per cada grup (C). S’ha aplicat un One-Way ANOVA test entre les diferents variables i el post-hoc 
Bonferroni per veure entre quins grups hi ha diferencies significatives; * p≤0,05 al comparar amb el grup de 
joves. 

A la figura 8A es veuen representats gràficament els temps que han necessitat els diferents grups de 

l’estudi per completar el laberint. L’ANOVA ens mostra que hi ha una diferència significativa entre les 

mitjanes, i el test de Bonferroni ens diu que hi ha una diferència significativa entre els nivells de les 
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rates velles control i les joves. Tot i no veure’s reflectit a l’estadístic, es veu que hi ha una disminució 

de temps entre les velles i les mares. 

A la figura 8B es veuen representats gràficament els errors que han comés els diferents grups de 

l’estudi durant la prova. Al igual que amb el temps, sols existeixen diferències entre els errors de les 

rates joves i les velles control. No s’han trobat diferències a l’estadístic entre les rates velles i les 

mares, ni entre les rates joves i les mares, tot i que s’observa que les mares produeixen menys errors 

que les velles control. 

A la figura 8C figuren les distàncies realitzades pels tres grups de l’estudi. L’ANOVA ens ha mostrat 

que no existeix una diferència significativa entre les mitjanes, sent el p-valor obtingut major que 

0,05. Tot i així, al gràfic es pot observar que les joves són les que necessiten recorren menys distància 

al realitzar la prova. 

L’altra prova realitzada va ser el test de Barnes. A aquesta prova s’ha tingut en compte per una 

banda la latència, que és el temps que tarda l’animal a arribar al target, i per altra banda el nombre 

d’errors fins arribar al target. 
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Figura 9. Efecte de la maternitat (n=11) al ser comparada amb les rates velles control (n=13) i les rates control 

joves (n=7) en el test de Barnes. Els punts representen el promig ± l’error estàndard del temps necessari per 

arribar al target (A) i el nombre d’errors comesos (B). Per a dur a terme l’estadístic s’ha realitzat un Two-way 

ANOVA seguit d’un Bonferroni Test.  

Per a la realització de l’estadístic, en aquest cas es va emprar un Two-Way ANOVA, ja que hi havia 

dues variables, els grups de l’estudi i els diferents entrenaments pels que els animals van passar. Per 

una banda, a la figura 9A, on es té en compte la latència, l’ANOVA determinà que hi ha diferències 

entre els diferents entrenaments i els diferents grups. A la figura 9B, on es veuen representats els 

errors que van cometre cada grup durant la prova, passa el mateix, l’ANOVA determinà que 
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existeixen diferències entre els diferents entrenaments i els diferents grups, però que no hi ha 

interacció. Tot i això, el post-test de Bonferroni no va mostrar diferències significatives. 

El darrer paràmetre que es va analitzar va ser l’estratègia utilitzada per cada grup durant la prova. 

Com s’observa a la figura 10, on hi ha els percentatges de cada grup amb cada estratègia, l’estratègia 

que predomina és l’aleatòria. Als diferents grups s’observa una millora, sobretot a les mares, que 

passen d’un 82% d’aleatòria al primer entrenament, a un 27% d’estratègia aleatòria al test i un 46% 

d’estratègia directa. En el cas de les velles control també s’evidencia una millora o un aprenentatge, 

ja que passen d’un 85% d’estratègia aleatòria als tres entrenaments, a un 31% d’estratègia directa al 

test definitiu, un 46% d’estratègia aleatòria i un 23% d’estratègia seriada. El cas de les joves és 

peculiar. Comencen el primer entrenament amb un 14% d’estratègia directa, però no la tornen a 

emprar durant la prova, realitzant el test definitiu amb un 57% d’estratègia aleatòria i un 43% 

d’estratègia seriada. Cal dir que aquestes dades són qualitatives i no es van poder comparar 

estadísticament mitjançant el test  ANOVA. 
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Figura 10. Estratègia seguida en el test de Barnes (en tant per 1) de les rates mares (n=11), les rates velles 
control (n=13) i les rates control joves (n=7). Les columnes mostren els resultats del primer entrenament (1), el 
segon (2), el tercer (3), i el test definitiu. 

2. Efecte de la maternitat sobre la memòria no espacial. 

La memòria no espacial es va determinar mitjançant la prova del Reconeixement d’objectes, en el 

qual es va determinar el temps d’exploració dels diferents objectes, el nou i el familiar, en el camp 

obert. 

A la figura 11A es veuen representades les diferencies entre els temps d’exploració de l’objecte nou i 

el familiar, als diferents grups de l’estudi. S’han trobat diferències estadísticament significatives entre 

les rates joves i les velles control, de manera que les joves passen molt més temps explorant l’objecte 

nou, degut a la capacitat innata d’exploració que tenen aquests animals i que perden amb el temps. 

Alhora, també s’han trobat diferències estadísticament significatives entre les rates mares i les velles 

control, demostrant que les mares passen gairebé tant de temps explorant l’objecte nou com les 

rates joves. 

A la figura 11B, per altra banda, es veuen representats els valors de l’exploració de l’objecte nou 

respecte al temps total, en percentatges. En aquest cas, el test ANOVA ha determinat que existeixen 

diferències estadísticament significatives entre les rates joves i les velles control, i les mares i les 

velles control, al igual que a l’apartat anterior. Això és una prova de que tant rates joves com rates 

mares tenen aquesta habilitat d’exploració innata que les rates velles perden amb el temps. 
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Figura 11. Efecte de la maternitat (n=11) al ser comparada amb les rates velles control (n=13) i amb les rates 
control joves (n=7) en el test de Reconeixement d’objectes. Les columnes representen la mitjana ± l’error 
estàndard de la diferència de temps que han emprat les rates a l’objecte nou i el familiar (A) en segons, i el 
percentatge del temps que han estat a l’objectes nou respecte al temps total (B). Per dur a terme l’estadístic 
s’ha realitzat un One-Way ANOVA test entre les diferents variables, i les diferències s’han considerat 
significatives quan p≤0,05. S’ha aplicat el post-hoc Bonferroni per veure entre quins grups hi ha diferencies 
significatives; * p≤0,05; *** p≤0,001 al comparar amb el grup de joves; o p≤0,05; oo p≤0,01 al comparar amb el 
grup de velles control. 

3. Efecte de la maternitat sobre la coordinació motora. 

Per a analitzar l’efecte de la maternitat sobre la coordinació motora es va realitzar un test de Rota-

Rod i es van analitzar dos paràmetres, per una banda el temps que cada grup suportava realitzant la 

prova fins la caiguda i per altra banda la velocitat en rpm a la que assolia cada grup sense caure’s.  
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Figura 12. Efecte de la maternitat (n=11) al ser comparada amb les rates velles control (n=13) i amb les rates 
control joves (n=7) en el test Rota Rod. Les columnes mostren la mitjana ± l’error estàndard del temps 
necessari per completar la prova (A) en segons, i la velocitat en revolucions per minut que ha assolit cada grup 
(B). Per dur a terme l’estadístic s’ha realitzat un One-Way ANOVA test entre les diferents variables, i les 
diferències s’han considerat significatives quan p≤0,05. S’ha aplicat el post-hoc Bonferroni per veure entre 
quins grups hi ha diferencies significatives; *** p≤0,001 al comparar amb el grup de joves. 

A la figura 12 hi són representats els resultats. Per una banda, a la 12A, s’observa com hi ha una 

diferència significativa dels temps assolits entre les rates joves i els altres dos grups, les velles control 
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i les mares. Per altra banda, a la figura 12B s’observa de mateixa manera que hi ha la diferència és 

estadísticament significativa si tenim en compte les velocitats assolides entre les joves i els altres dos 

grups. A aquesta prova no s’han trobat diferències entre les velles control i les mares. 

4. Efecte de la maternitat sobre el sistema monoaminèrgic a l’hipocamp i l’estriat de rates velles. 

4.1. Efecte de la maternitat sobre el sistema noradrenergic i serotonèrgic a l’hipocamp. 

L’hipocamp és una regió del cervell innervada per multitud de neurones, tant noradrenergètiques 

com serotonèrgiques. D’aquesta manera, a aquesta regió es varen analitzar els nivells de NA i 5-HT, 

com també dels seus precursors (DOPA de la NA i 5-HTP de la 5-HT), i de 5-HIAA, que és el metabòlit 

de la 5-HT. Els metabòlits de la NA no són quantificables emprant les condicions tècniques 

utilitzades. 
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Figura 13. Representació de les diferències del nivells de NA i DOPA, entre les rates mares (n=11), les rates 
velles control (n=13) i les rates joves (n=7), després de la inhibició de l’enzim L-aminoàcid aromàtic 
descarboxilasa mitjançant la subministració de NSD-1015 (100 mg/kg, intraperitoneal). Les columnes 
representen la mitjana ± l’error estàndard de la mitjana. L’estadístic ha estat dut a terme mitjançant un One-
way ANOVA. S’ha aplicat el post-hoc Bonferroni per veure entre quins grups hi ha diferencies significatives; ** 
p≤0,01; *** p≤0,001 al comparar amb el grup de joves; ooo p≤0,001 al comparar amb el grup de velles control. 

La figura 13 mostra que els nivells de NA i del seu precursor, la DOPA, són més elevats amb una 

diferència estadísticament significativa a les rates joves que a les velles i a les mares. Tot i això, 

també es pot observar com hi ha una diferència estadísticament significativa entre els nivells de NA i 

DOPA entre les rates velles control i les rates mares, sent les concentracions de NA majors a les 

mares, en gran part degut a un augment de l’activitat de l’enzim limitant tirosina-hidroxilasa (TH), 

avaluat mitjançant l’acumulació de DOPA acumulat durant 30 minuts després de l’administració de 

NSD-1015.  
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Figura 14. Representació de les diferències del nivells de 5-HT, 5-HTP i 5-HIAA entre les rates mares (n=11), les 
rates velles control (n=13) i les rates joves(n=7), després de la inhibició de l’enzim L-aminoàcid aromàtic 
descarboxilasa mitjançant la subministració de NSD-1015 (100 mg/kg, intraperitoneal). Les columnes 
representen la mitjana ± l’error estàndard de la mitjana. L’estadístic ha estat dut a terme mitjançant un One-
way ANOVA. S’ha aplicat el post-hoc Bonferroni per veure entre quins grups hi ha diferencies significatives; ** 
p≤0,01; *** p≤0,001 al comparar amb el grup de joves;      o p≤0,05; ooo p≤0,001 al comparar amb el grup de 
velles control. 

A la figura 14, figuren les concentracions de la 5-HT, el seu precursor 5-HTP i el seu metabòlit 5-HIAA 

als diferents grups de rates. Per una banda, les concentracions de 5-HT són superiors estadísticament 

a les rates joves respecte a les velles control, com també son majors a les rates mares que a les velles 

control. A la vegada, no hi ha diferències entre les concentracions de 5-HT entre rates joves i rates 

mares. Per altra banda, els nivells tant de precursor com de metabòlit són majors estadísticament a 

les rates joves respecte als altres grups, i també s’observa un increment significatiu entre mares i 

velles control, en gran part degut a un augment de l’activitat de l’enzim limitant triptòfan-hidroxilasa 

(TPH), avaluat mitjançant l’acumulació de 5-HTP acumulat durant 30 minuts després de 

l’administració de NSD-1015. 

4.2. Efecte de la maternitat sobre el sistema dopaminergic i serotonèrgic a l’estriat. 

L’estriat és una zona on hi ha una gran abundància de neurones dopaminèrgiques i serotonèrgiques, 

de manera que es van analitzar les concentracions de DA i 5-HT d’aquesta regió, dels seus precursors 

(DOPA de la DA i 5-HTP de la 5-HT i dels seus metabòlits (DOPAC i HVA de la DA i 5-HIAA de la 5-HT). 
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Figura 15. Representació de les diferències del nivells de DA, DOPA, HVA i DOPAC entre les rates mares (n=11), 
les rates velles control (n=13) i les rates joves(n=7), després de la inhibició de l’enzim L-aminoàcid aromàtic 
descarboxilasa mitjançant la subministració de NSD-1015 (100 mg/kg, intraperitoneal). Les columnes 
representen la mitjana ± l’error estàndard de la mitjana. L’estadístic ha estat dut a terme mitjançant un One-
way ANOVA. S’ha aplicat el post-hoc Bonferroni per veure entre quins grups hi ha diferencies significatives; ** 
p≤0,01; *** p≤0,001 al comparar amb el grup de joves;      o p≤0,05 al comparar amb el grup de velles control. 

A la figura 15 hi són representats els nivells de DA, del seu precursor DOPA i dels seus metabòlits 

DOPAC i HVA. S’observa com les concentracions són majors estadísticament a les rates joves 

respecte tant amb les velles control com amb les mares. D’igual manera, les concentracions de DA 

són majors de manera significativa a les mares respecte a les velles control en gran part degut a un 

augment de l’activitat de l’enzim limitant tirosina-hidroxilasa (TH), avaluat mitjançant l’acumulació 

de DOPA acumulat durant 30 minuts després de l’administració de NSD-1015. 
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Figura 16. Representació de les diferències del nivells de 5-HT, 5-HTP i 5-HIAA, entre les rates mares (n=11), les 
rates velles control (n=13) i les rates joves(n=7), després de la inhibició de l’enzim L-aminoàcid aromàtic 
descarboxilasa mitjançant la subministració de NSD-1015 (100 mg/kg, intraperitoneal). Les columnes 
representen la mitjana ± l’error estàndard de la mitjana. L’estadístic ha estat dut a terme mitjançant un One-
way ANOVA. S’ha aplicat el post-hoc Bonferroni per veure entre quins grups hi ha diferencies significatives; * 
p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001 al comparar amb el grup de joves; o p≤0,05; oo p≤0,01 al comparar amb el grup 
de velles control. 

A la figura 16 es veuen reflectits els nivells de 5-HT i del seu precursor 5-HTP i metabòlit 5-HIAA. 

S’observa com en el cas de la 5-HT, el nivell de neurotransmissor és superior en rates joves respecte 

a les rates velles control i rates mares, i a la vegada hi ha una diferència entre les mares i les velles 

control, on els nivells de 5-HT que presenten les mares són superiors, en gran part degut a un 

augment de l’activitat de l’enzim limitant TPH, avaluat mitjançant l’acumulació de 5-HTP acumulat 

durant 30 minuts després de l’administració de NSD-1015.. Respecte al precursor, el 5-HTP, sols hi ha 

diferència significativa entre les joves i les velles control, i entre les mares i les velles control, sent 

superior els nivells en les mares i les joves. Entre les mares i les joves no s’observa cap diferència. En 

el cas del metabòlit, el 5-HIAA, sols existeixen diferències entre les rates joves i les velles control, on 

els nivells de les joves són estadísticament superiors. No s’han trobat diferències entre les mares i les 

joves. 

 



25 

 

DISCUSSIÓ 

1. Efecte de la maternitat sobre la memòria espacial, la memòria no espacial i la coordinació 

motora. 

Per a analitzar l’efecte de la maternitat sobre l’envelliment cerebral, es van realitzar dos tests de 

memòria espacial, el Radial Maze i el Test de Barnes que a mes permet avaluar l’aprenentatge 

espacial, un test per avaluar la memòria episòdica, el reconeixement d’objectes, i els nivells dels 

neurotransmissors monoaminèrgics quantificats amb l’HPLC. De forma general s'ha observat que les 

rates velles que han criat al llarg de la seva vida conserven unes capacitats cognitives millors que les 

rates velles control el que es correlaciona positivament amb els resultats neuroquímics 

Pel que fa al Radial Maze, sols s’han trobat diferències significatives entre les rates joves i les rates 

velles control en els paràmetres del temps i del nombre d’errors. Pel contrari, no s'observen 

diferencies entre les rates joves i les rates velles que han estat mares. Les rates joves realitzen el test 

més ràpid i amb més facilitat que les velles, això ens indica que hi ha un empitjorament de la 

memòria de treball espacial amb l’edat que no s'observa en les rates velles que han estat mares, per 

el que podem deduir que en aquestes la memòria espacial es manté estable al llarg de la vida, 

tendència que donaria suport a l’estudi realitzat per Kinsley i col·laboradors (1999), on s’afirma que 

femelles de ratolí multípares van obtenir millors resultats que femelles nul·lípares (sense experiència 

reproductiva) al laberint Radial.  Un estudi més recent informa que les femelles nul·lípares cometen 

molts més errors que femelles primípares (Pawluski et al., 2006b), el que indica una millor memòria 

espacial en rates amb experiència reproductiva, en el Radial Maze, ja sigui amb una o amb més 

camades. 

Al test de Barnes podem observar com existeix una tendència de baixada, tant en el temps com en el 

nombre d’errors, a mesura que es realitzen els entrenaments. Això és un fet que ens pot indicar que 

existeix una certa capacitat d’aprenentatge en tots els animals, que sembla estar més present a les 

rates velles multípares respecte a les rates velles control i que podria estar relacionada amb 

l’adquisició d’una millor estratègia de recerca, ja que s’observa un major percentatge d’estratègia 

directa i seriada a les mares que a les velles control en les que predomina l’estratègia aleatòria.  

Els resultats de la prova de Reconeixement d’objectes, utilitzada per mesurar la memòria no espacial, 

la memòria episòdica, mostren que les rates joves i les mares van dedicar més temps a l’exploració 

de l’objecte nou a l’hora de comparar-les amb les velles control. S’han trobat diferències 

significatives entre rates joves i velles control i entre rates mares i velles control. Per la seva capacitat 

innata d’explorar la novetat (Ennaceur, 2010), tant rates joves com rates mares visitaren més 
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l’objecte nou que el familiar, mentre que a les rates velles la diferència de temps exploratori entre 

l’objecte nou i el familiar no és tant acusada, degut a que aquestes no recorden com és l’objecte 

familiar. Aquest error no s’observa a les rates velles multípares ni a les rates joves control. 

Per a analitzar la coordinació motora es va emprar el test de Rota-Rod. Aquí, tant les rates mares 

com les velles control es van diferenciar significativament de les joves, que realitzaven la prova amb 

menys temps i assolien unes velocitats majors. En aquest cas els resultats tant de rates mares com de 

velles control eren molt similars i no es va apreciar cap diferència entre ells, pot ser degut al elevat 

pes d’aquestes, que fa que el mantenir-se damunt la Rota-Rod sigui més dificultós que per a una rata 

jove que té un pes molt menor.  

2. Efecte de la maternitat sobre el sistema monoaminèrgic de l’hipocamp i l’estriat de rates velles i 

comparació amb joves. 

Sobre els canvis neuroquímics, s’ha examinat l’efecte de la edat i la maternitat sobre els nivells de les 

monoamines cerebrals tant a l’hipocamp com a l’estriat, regions molt relacionades amb els processos 

cognitius de memòria i aprenentatge, i l’estriat també amb la coordinació motora (Esteban et al. 

2010a). Tot i que la majoria d’estudis que s’han realitzat sobre el tema van enfocats cap a l’efecte de 

envelliment sobre el sistema monoaminèrgic, el coneixement sobre les modificacions que pateix 

degut a la maternitat no és tant extens. Apart d’això, els estudis que es centren en la maternitat ho 

fan sobretot al període de l’embaràs i part, raó per la qual l’anàlisi que s’ha realitzat al present 

estudi, al comparar el possible efecte de la maternitat sobre el procés de l’envelliment, pot 

augmentar l’evidència sobre el tema.   

Pel que fa a l’hipocamp, es van estudiar els nivells de NA i 5-HT, com també dels seus diferents 

precursors i metabòlits. Es pot dir que en general els valors d'aquests neurotransmissors i els seus 

precursors són mes elevats en rates joves que en rates velles, i que en les rates mares mostren valors 

intermedis, degut a un augment de l’activitat dels enzims limitants tirosina-hidroxilasa (TH) i  

triptòfan-hidroxilasa (TPH), excepte en el cas de la 5-HT, on no es trobaren diferències entre rates 

joves i rates mares. Aquests resultats han estat contrastats per altres estudis que s’han realitzat 

sobre els nivell de monoamines a diferents regions del cervell, i que postulen que la marcada caiguda 

d’aquestes a diferents regions del cervell forma part del procés normal de l’envelliment (Esteban et 

al. 2010a,b; Luine et al. 1990; Miguez et al. 1999). Al començar a deteriorar-se durant l’edat adulta 

(Payer et al. 2006; Borella et al. 2008), la memòria de treball és considerada un dels factors principals 

que porten a un desaparellament cognitiu a edat avançada (Park et al.2002).  
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És curiós observar com, tot i aquests resultats, al nostre estudi, al comparar mares i velles control, 

ambdues de 20 mesos d’edat, les mares conservaven uns nivells tant de 5-HT com de 5-HTP i 5-HIAA 

molt superiors a les de les velles control, sent estadísticament significatius a l’hipocamp i a tot 

l’estriat excepte en el cas de la 5-HIAA. Podem dir, doncs, que la maternitat és un fet que ajuda a 

conservar els nivells del sistema monoaminèrgic i que per tant redueix l’impacte de l’envelliment en 

rates d’edat avançada, com havien avançat estudis anteriors com el de Desan i col·laboradors (1988), 

on s’afirmava que els nivells de monoamines cerebrals sofreixen canvis degut a l’embaràs, el part i 

període de postpart i lactància. Tot i que són necessaris més estudis, pareix ser que les fluctuacions 

hormonals que es produeixen durant el període de la maternitat es troben relacionats amb canvis en 

la morfologia i la fisiologia de l’hipocamp i amb l’aprenentatge espacial (Galea et al., 2000).  

Els resultats a la zona de l’estriat són similars, tot i que a aquesta zona s’han analitzat els nivells de 

DA i 5-HT, i dels seus precursors i metabòlits. Tant els neurotransmissors com els seus precursors són 

mes elevats en rates joves que en rates velles, i que en les rates mares mostren valors intermedis de 

forma general, degut a un augment de l’activitat dels enzims limitants TH i TPH. Per una banda, els 

resultats que afecten al sistema dopaminèrgic (DA, DOPA, DOPAC i HVA), ens mostren que a tots els 

casos existeixen diferències estadísticament significatives entre el grup de mares i els altres dos 

grups. Alhora, també existeixen diferències significatives entre mares i velles control en els casos de 

la DA i de la DOPA, diferència que no es troba en els diferents metabòlits. Els resultats de la 5-HT, el 

seu precursor, el 5-HTP i el seu metabòlit, el 5-HIAA, mostren que a l’estriat existeixen diferències 

significatives entre rates joves i rates velles control en el cas de les 3 molècules, i també entre rates 

velles control i rates mares en 5-HT i 5-HTP, sent majors els nivells de les rates mares i respecte a les 

velles control. Igual que s’ha vist a l’hipocamp, aquests resultats podrien suggerir que la maternitat 

ha produït efectes positius en la morfologia i en la fisiologia d’aquesta regió cerebral. 

3. Relació entre els resultats de les proves comportamentals i els anàlisis neuroquímics de les rates 

mares, velles control i joves. 

En termes generals, els resultats ens van mostrar que hi havia una millora tant en nivells de 

monoamines com a les diferents proves a les que es van sotmetre les rates mares, respecte a les 

velles control. De la mateixa manera, alguns dels resultats del grup de mares es troben propers als 

resultats de les rates joves, per tant es pot deduir que la maternitat pot ser un factor que ajuda a 

disminuir l’efecte de l’edat sobre el nivell cognitiu i ajuda a mantenir els nivells de monoamines tant 

a l’hipocamp com a l’estriat, i per tant, de certa manera, ajuda a mantenir la plasticitat cerebral que 

es perd d’acord passen els anys (Esteban et al. 2010a). 
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Les dades de les proves comportamentals, com bé s’ha dit, mostren millores en la memòria espacial i 

no espacial de les rates. Per altra banda, els resultats dels anàlisis neuroquímics mitjançant HPLC 

conclouen que els nivells de les monoamines estudiades i els seus precursors i metabòlits augmenten 

si comparam el grup de rates velles amb el de les mares. Aquesta correlació positiva entre els 

resultats neuroquímics i comportamentals es pot explicar, almenys en part, per l’important paper 

que juguen les monoamines en els processos de memòria (Esteban et el., 2010a, 2010b; Sarubbo et 

al., 2015). 

Una possible relació entre els resultats obtinguts als tests comportamentals i els resultats obtinguts 

dels nivells de NA, és que al tractar-se el sistema noradrenèrgic d’un sistema implicat en processos 

cognitius i en la capacitat d’exploració de les rates (Amemiya et al., 2014; Collier et al., 2004), uns 

majors nivells de les concentracions del neurotransmissor d’aquest sistema ens poden indicar una 

millora dels tests de memòria espacial com el Radial Maze. Tot i això, a aquest test no s’han observat 

diferències significatives entre les rates velles i les rates mares, però tampoc entre les rates joves i les 

mares, de manera que podem deduir que no hi ha deteriorament cognitiu degut a l’edat en les 

mares. Al test de Rota-Rod, els canvis observats en els resultats entre rates joves i rates velles pot 

estar relacionat amb el pes corporal dels animals, encara que els nivells de DA a l’estriat són 

superiors a les mares que a les velles control, i que aquest sistema a l’estriat es troba molt implicat 

en la coordinació motora (Esteban et al., 2010a, 2010b) . 

Els estudis realitzats fins a l’actualitat assenyalen que l’efecte de la maternitat en la millora de la 

memòria i l’aprenentatge (Kinsley et al., 1999; Pawluski et al., 2006; Lemaire et al., 2006; Macbeth et 

al., 2008a; Zimberknopf et al., 2011).  A més, aquestes millores cognitives semblen persistir al llarg de 

la vida de les femelles amb experiència reproductiva, obtenint una influència positiva sobre 

l’envelliment, com mostren els resultats obtinguts al present estudi. 
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CONCLUSIONS 

D’aquest treball experimental s’han obtingut les següents conclusions: 

1. Al comparar rates velles (20 mesos) amb rates joves (3 mesos) sense experiència 

reproductiva, s’ha observat un empitjorament de diferents resultats en proves 

comportamentals dissenyades per avaluar la memòria espacial (test de Radial Maze i test de 

Barnes Maze), la memòria episòdica (test de Reconeixement d’objectes) i la coordinació 

motora (Rota-Rod), indicant un declivi cognitiu associat a l’envelliment.  

2. Al comparar rates velles (20 mesos) amb rates joves (3 mesos) sense experiència 

reproductiva, s’ha observat un empitjorament en els nivells de noradrenalina, dopamina i 

serotonina així com dels seus precursors (reflectint una menor activitat dels enzims limitants 

TH i TPH) i metabòlits quantificats mitjançant tècniques d’HPLC a l’hipocamp i a l’estriat, dos 

regions cerebrals molt implicades en els processos de memòria i aprenentatge, el que podria 

estar relacionat amb el declivi cognitiu associat a l’envelliment esmentat anteriorment.  

3. Les rates que han experimentat una maternitat successiva al llarg de la seva vida, quan 

arriben a una edat avançada (20 mesos), han mostrat uns valors intermedis entre els que 

mostren les rates control joves i les rates velles control en els tests comportamentals. Aquest 

resultat podria estar relacionats amb una millora dels resultats obtinguts a l’anàlisi 

neuroquímic; ja que s’ha observat que les rates mares presenten nivells superiors dels 

neurotransmissors noradrenalina, serotonina i dopamina a l’hipocamp i estriat, en gran 

mesura degut a un augment en l’activitat dels enzims limitants en la síntesi de monoamines, 

tirosina-hidroxilasa (TH) i triptòfan-hidroxilasa (TPH).  

4. Tots aquests resultats suggereixen que la maternitat disminueix el declivi cognitiu i 

neuroquímic propi de l’envelliment, exercint un efecte positiu sobre aquest.  
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