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Introducció 

El TOC és una malaltia mental crònica basada en una sèrie d'obsessions i compulsions com la repetició, la 

falta de control, el perfeccionisme, entre altres, que poden inhabilitar i desenvolupar altres malalties. 

Se sap que la serotonina i la dopamina juguen un paper molt important en el TOC, ja que una mala síntesi 

o nivells extremadament alts d'aquests neurotransmissors poden arribar a causar o accentuar 

comportaments obsessius i repetitius. 

En aquest treball ens hem endinsat primerament en una recerca detallada dels factors que produeixen 

principalment aquest trastorn. Seguidament, s’ha realitzat una part pràctica en la qual s'ha estudiat i 

observat quatre hàmsters Roborowski per a comprovar si modificant els nivells de dopamina de manera 

natural, és a dir, sense anar al laboratori, es podia aconseguir induir un TOC ells, o el que seria equivalent 

en un animal, una estereotípia. 

Hipòtesi 

És possible, mitjançant l’estimulació o la falta de dopamina i serotonina, desenvolupar un TOC en un 

hàmster Roborowski. 

Objectius 

Els objectius que em vaig plantejar en aquest treball són:  

 Conèixer més sobre el Trastorn Obsessiu Compulsiu i els diferents conceptes relacionats amb ell. 

 Aprendre a redactar en un registre formal la informació extreta de fonts externes. 

 Saber seleccionar informació sobre el Trastorn Obsessiu Compulsiu d‘una manera acurada i 

concreta 

 Conscienciar de la importància que presenten els diferents trastorns i obsessions en la vida 

quotidiana. 

 Ensenyar als ciutadans el que és veritablement el TOC, com detectar-lo i tractar-lo. 

 Saber quins efectes relacionen la dopamina amb el TOC en mamífers excloent l’ésser humà. 

 Induir un TOC en un mamífer. 

 

Metodologia 

Quan vaig iniciar aquest treball, em vaig plantejar una sèrie de dubtes sobre el funcionament del nostre 

cervell i com una substància tan petita com un neurotransmissor té un impacte tan gran en el nostre dia a 

dia. Per aquest motiu, vaig realitzar un buidatge d’informació que em va permetre documentar-me a fons 

sobre el tema i, d’aquesta manera, definir una hipòtesi que posteriorment gràcies a l’experimentació podria 

afirmar o no. Gràcies als passos del mètode científic, vaig poder obtenir unes conclusions del meu treball. 



Un cop tenia tota la informació necessària, vaig dissenyar la meva part pràctica. L’objectiu era estudiar el 

comportament de 4 hàmsters que vivien en condicions diferents. El principal propòsit era crear diferents 

entorns diferenciats per la presència o no de la dopamina. 

Subjecte nº1: És el control. Té una rodeta i, de tant en tant, llaminadures per estimular la dopamina. El 

pinso és de bona qualitat. 

Subjecte nº2: Té rodeta, però no té mai llaminadures. El pinso és de qualitat mitjana. 

Subjecte nº3: No té rodeta i la gàbia és més petita. El pinso és de bona qualitat i, de tant en tant, té 

llaminadures. 

Subjecte nº4: No té rodeta i la gàbia és més petita. El pinso és de qualitat inferior i no té mai llaminadures. 

Aquestes condicions es van mantenir durant 6 mesos i l’observació es realitzava de 21:00 a 23:00, ja que 

és el moment de més activitat per part d’ells. La resta de les condicions, com ara la temperatura o la llum, 

s’han mantingut constants durant tota l’experimentació. 

Resultats 

Els resultats de la part pràctica van ser els següents: 

Subjecte nº1: Aquest subjecte va presentar estrès al principi de l’experiment intentant escapar-se de la 

gàbia i engreixant-se durant el mateix període de temps, però, després no va tornar a presentar cap 

comportament anòmal. 

Subjecte nº2: Durant l’observació de resultats es va tornar més independent i esquerp. No va presentar 

canvis significatius de conducta. 

Subjecte nº3: El canvi en els seus pics d’activitat horària podrien tractar-se d’una anomalia a l’hipotàlem, 

ja que el ritme circadià ve determinat per diferents hormones amb el seu origen en aquesta part del cos  

Per aquest fet, aquest subjecte sí que ha tingut un canvi significatiu per l’estudi realitzat, ja que ha 

presentat diferents tipus d’estereotípies. 

Subjecte nº4: Durant els primers mesos no sortia del seu refugi, podria tractar-se d’un símbol d’estrès o 

depressió. Cap al final de l’experiment va presentar moviments repetitius pujant per la gàbia i demanava 

constantment la meva atenció quan em veia. 

Conclusions 

Es confirma parcialment la hipòtesis, ja que s’han obtingut uns canvis conductuals en els subjectes nº3 i 

nº4. S’han induït comportaments repetitius en els subjectes d’estudi als quals se’ls va suprimir l’alliberació 

de dopamina traient exercici i entreteniment. Tot i que el nº3 tenia bon menjar i llaminadures, va ser el 

subjecte que més canvis va presentar a nivell de conductes relacionades amb el TOC i, amb aquest fet, es 

podria afirmar que l’exercici és el que més ajuda a reduir les probabilitat de patir aquesta malaltia. 

Finalment, amb aquesta conclusió, podríem dir que un exercici físic d’intensitat moderada pot ser un bon 

atenuant a l’hora de la prevenció del TOC.  
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