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1. Resum/Abstract
En el tractament amb oxigen hiperbàric (OHB) com a ús mèdic s’utilitza nivells d’oxigen superiors a
1 atmosfera de pressió. L'objectiu de l'estudi consistia en l’avaluació dels efectes d'HBO en
pacients amb ferides cròniques, a través de la determinació dels efectes antioxidants derivats de la
teràpia hiperbàrica, i la valoració de la millora de les ferides al llarg dels tractaments amb OHB.
Vuit pacients amb una situació crònica ferida (ferides diabètiques o osteomielitis amb duració de
20,5 ± 10,1 mesos) es van oferir com a voluntaris per participar en l'estudi. Els pacients van
realitzar 20 sessions d'HBO i van prendre mostres de sang 2 hores abans i després de les sessions
1, 5 i 20. No es van informar diferències significatives en els paràmetres hematològics, mentre que
l’activitat de CK en sèrum va disminuir progressivament amb les sessions realitzades. No es van
registrar diferències significatives en els nivells proteic dels enzims antioxidants plasmàtics catalasa
i superòxid dismutasa extracel·lular, mentre que l’activitat de la catalasa va respondre a la teràpia
de HBO amb un augment significatiu després de la primera i la cinquena sessions. El dany oxidatiu
en lípids i proteïnes va experimentar una disminució al llarg de les sessions. Els nivells de
interleuquina-6 augmentaren després de cada sessió però no significativament. En conclusió, la
teràpia de HBO estimula la resposta antioxidant en plasma, produint-se una adaptació de la
maquinària de recuperació dels teixits danyats, que promou una millor cicatrització de les ferides.

Hyperbaric oxygen (HBO) treatment as medical use consists on the utilization of oxygen at higher than 1
atmosphere pressure. The aim of the study were to evaluate the effects of HBO in patients with chronic
wounds, determining the antioxidant effects, which was derived from hyperbaric therapy, and to evaluate the
improvement of wounds on HBO treatment. Eight patients with a chronic wound status (diabetic wounds or
osteomyelitis; duration of 20.5 ± 10.1 months) were volunteered to participate in the study. Patients
performed 20 sessions of HBO and blood samples were taken 2 hours before and after sessions 1, 5 and 20.

gradually decreased with sessions. The protein levels of catalase and extracellular superoxide dismutase,
didn’t experiment significant differences, whereas catalase activity responded to therapy, displaying a
significant increase after the first and fifth HBO sessions. Lipids and proteins oxidative damage showed a
decrease during the sessions. Interleukin-6 levels increased after each session but not significantly. In
conclusion, HBO therapy stimulates antioxidant response in plasma, producing an adaptation of the damaged
tissues recovery machinery, which promotes better healing.
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Significant differences were no reported in hematological parameters, whereas serum CK activity was
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2. Introducció
2.1.
•

Oxigenoteràpia Hiperbàrica:
Història:

L'inici de la Medicina Hiperbàrica es remunta al temps del Renaixement, moment en el qual van sorgir
els primers interessos pel busseig. La història de la Medicina Hiperbàrica s'ha trobat estretament
vinculada amb el desenvolupament de la tecnologia de les activitats subaquàtiques i l'avançament en el
coneixement dels mecanismes fisiològics regents al respirar oxigen (1).
L'ús terapèutic de l’oxigen hiperbàric o Oxigenoteràpia hiperbàrica (OHB) va néixer a França a la meitat
del segle XIX. L'any 1834, Junod va ser el primer en descriure els efectes beneficiosos de l'aplicació
d’oxigen a alta pressió en humans, però qui realment va contribuir enormement en l'ús terapèutic de
l’oxigen va ser Paul Bert. La publicació “La Pression Barométrique” (1878), va ser imprescindible per
impulsar aquesta nova branca de la Medicina. Bert estudià els efectes de HBO, i es centrà en els efectes
tòxics i negatius sobre el sistema nerviós, i que per la repercussió que va tenir, aquests efectes es van
etiquetar com “efecte de Paul Bert”(2).
L'augment del nombre d'experiments en models animals en les darreres dècades, ha facilitat una millor
comprensió dels efectes fisiològics de HBO: capacitat d'augmentar l'oxigen en els teixits, mitjà de
defensa contra la infecció, efectes sobre la vascularització i la seva contribució en la curació de ferides.

•

Hiperbària i reversió de la hipòxia

La OHB es basa en l’administració d’oxigen al 100% a una pressió ambiental superior a l’atmosfèrica,
concretament a 1.4-2.4 ATM en Càmera Hiperbàrica, en un espai conegut amb el nom de Càmera
Hiperbàrica. Aquesta, és un habitacle preparat per a suportar elevades pressions al seu interior.
El principi terapèutic en el qual es basa la Medicina Hiperbàrica és l’increment de la pressió parcial de
l’oxigen en el teixits, molt superior a la que s’assoliria si es respirés oxigen pur en condicions
normobàriques. El principal efecte que té aquesta teràpia és l’increment de la capacitat del transport

de l’hemoglobina, present en els eritròcits, de retenir oxigen. A pressió atmosfèrica, la gran majoria de
l’oxigen viatja unit a l’hemoglobina, que es troba un 97% saturada, i una petita part viatja dissolta en el
plasma. En condicions hiperbàriques, on la hemoglobina es troba ja saturada, la gran quantitat d’oxigen
present, no viatja unit a l’hemoglobina, sinó que viatja dissolt en el plasma (3).
Els efectes de la OHB es basen en les lleis dels gasos i en els efectes tant fisiològics com bioquímics
derivats de la hiperòxia.
La llei de Henry postula el següent: “a una temperatura constant, la quantitat de gas que es dissol en
un cert tipus i volum de líquid és directament proporcional a la pressió parcial d'aquest gas en equilibri
amb el líquid”. Quan respirem oxigen pur en situacions hiperbàriques, la quantitat d’oxigen dissolt en
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d’oxigen en la sang. En condicions normobàriques, el transport d’oxigen es troba limitat per la capacitat
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plasma incrementa notablement. Aquest increment pot arribar fins a 23x de la concentració d’oxigen
present en plasma en situacions normals (inicialment ppO2 90 mmHg; finalment 2000-2100 mmHg).
Com a conseqüència d’aquest important augment de transport d’oxigen que s’experimenta, els teixits
hipòxics que requereixen oxigen, poden pal·liar aquesta falta d’oxigen i beneficiar-se dels seus efectes.
D’aquesta manera, es restableixen rutes metabòliques i mecanismes fisiològics que es troben
minimitzats en aquestes situacions, com la neovascularització i cicatrització (4).
La situació que caracteritza a un estat de hipòxia generalitzada mantinguda al llarg del temps, paralitza
la formació de nous capil·lars, essencials per l’arribada d’oxigen a la zona i la recuperació del teixit
afectat. L’aplicació de la Oxigenoteràpia Hiperbàrica, contribueix a la neovascularització de les zones
afectades per hipòxia, i l’arribada d’oxigen a aquestes zones, que desencadena l’inici dels mecanismes
de recuperació. Aquest resultat descrit, facilita la recuperació de teixits profunds infectats i ulcerats
d’extremitats inferiors de persones que pareixen Diabetes Mellitus (Peu Diabètic).

•

Oxigenoteràpia i ferides cròniques:

Les persones que pateixen ferides ulceroses, independentment de quina sigui la seva etiologia,
experimenten una gran quantitat de dolor, immobilitat, i una disminució en la seva qualitat de vida. La
úlcera característica de les extremitats inferiors sol ser resultat d’una situació d’hipertensió venosa, no
obstant això, una úlcera en les extremitats inferior es pot desenvolupar per un gran nombre de raons.
La cicatrització de les ferides (il·lustració 1)
inclou quatre fases: hemostàsia, inflamació,
proliferació

i

remodelació,

aquests

processos

encara
es

que

troben

interconnectats i superposats (5).
Hemostàsia: quan en pateix una lesió en un
teixit, la sang que circula en els capil·lars
afectats es dirigeix cap a la ferida, i la
resposta immediata del cos va dirigida a
la

pèrdua

de

sang.

La

sang

transporta plaquetes i fibrinogen, on el
fibrinogen s’activa en fibrina que atrapa les
plaquetes, les quals s’adhereixen als vasos
sanguinis danyats, evitant la pèrdua de més
sang. D’altra banda, les plaquetes alliberen
factors de coagulació que condueixen a la
formació de coàguls de sang, com el factor
de creixement transformant b (TGF-b) i el
factor de creixement endotelial (VEGF).
Il·lustració 1: Diagrama esquemàtic de la cicatrització de
ferides (5).

Inflamació: com a conseqüència dels factors
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impedir
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quimiotàctics es produeix una gran migració de neutròfils i també de macròfags, els quals promouen la
angiogènesis, la deposició de la matriu i la epitelització. Aquests macròfags, alliberen una gran varietats
de factors de creixements formant un còctel de substàncies químiques que atrauen els fibroblasts.
Proliferació: El fibroblast és la cèl·lula que domina en la situació proliferativa de cicatrització. La
proliferació d’aquestes fibroblasts és depenent d’oxigen i per tant, aquests tan sols poden realitzar les
seves funcions quan hi ha prou oxigen disponible. Els fibroblasts són productors de col·lagen,
component important de la matriu extracel·lular, que conforma una bastida sobre la qual s’estén la
xarxa vascular i migren les cèl·lules endotelials. El còctel de factors de creixement, provoca que les
cèl·lules endotelials alliberin proteases que digereixen la membrana basal i permeten la migració de les
pròpies cèl·lules endotelials. Aquestes, s’estenen i conformen un nou capil·lar, iniciant-se així la
angiogènesis. Aquesta, és depenent d’oxigen, ja que la deposició de col·lagen requereix d’aquest
element. L’extensió d’un vas sanguini permet que l’oxigen i altres nutrients crítics siguin transportats a
la regió, cosa que permet que també macròfags i fibroblasts migrin més lluny i s’acceleri la curació de
les ferides.
Remodelació: La matriu de col·lagen és contínuament remodelada per processos d’apoptosis (5-7).
Importància de l’oxigen en la cicatrització de les ferides:
Els combustibles d’oxigenació són essencials en el procés de reparació de teixits. En el procés de
curació, els centres de la ferida experimenten una gran demanda d’oxigen, ja que el procés de curació
és depenent de mecanismes cel·lulars oxidatius. Les ferides normalment tenen una zona central
hipòxica, amb demanda d’oxigen, on aquest arriba estimulat pel gradient d’oxigen present en la cèl·lula.
En condicions normals, aquest oxigen pot no ser suficient per a la curació de les ferides, i
l’administració d’oxigen hiperbàric permet l’arribada d’un alt volum d’oxigen pur a la zona, accelerant el
procés de curació (8).
L’oxigen té un important paper en cada etapa del procés de cicatrització de les ferides. En l’etapa
inflamatòria, l’oxigen controla la migració i proliferació de fibroblasts. Els bacteris es mantenen sota
control en ferides agudes per mecanismes oxidatius intracel·lulars dels leucòcits. En la possible situació
en que reapareix la ferida, la resistència a la infecció depèn tant del contingut d’oxigen a la ferida com

producció de col·lagen pels fibroblasts és també depenent de oxigen, ja que hi ha nombrosos enzims
implicats en la seva producció que depenen d’aquest element (9,10).
Les ferides cròniques:
Són resultat d’una situació en la qual la curació no pot procedir a través d’un procés ordenat i oportú,
on la resolució de la situació no culmina amb la reparació (11).
Els factors que intervenen en el desenvolupament de ferides derivades de malalties cròniques segueixen
sense estar clares, però la causa més comú es troba relacionada amb els efectes perjudicials que
acompanyen a la hipòxia perllongada (9). Una ferida crònica acostuma a quedar encallada en la fase
inflamatòria de la cicatrització amb una sobreproducció de neutròfils, que secreten enzims proteolítics
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els nivells de neutròfils, l’eficàcia dels quals depenen dels nivells d’oxigen. En la fase proliferativa, la
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degradants dels components de la matriu extracel·lular, debilitant el teixit (8).

•

Aplicacions:

L’exposició d’oxigen en condicions hiperbàriques i conseqüent hiperoxigenació tissular, estimula
mecanismes i processos fisiològics que permeten la reversió de nombroses patologies que tenen en
comú un quadre hipòxic. Aquestes situacions patològiques engloben tant situacions en les quals la
perfusió sanguínia es troba disminuïda, com ferides i transplantaments, com altres situacions com la
carència d’hemoglobina i glòbuls vermells que no permet un correcte transport de l’oxigen, com en
anèmies i intoxicacions per gasos com per monòxid de carboni (5).
Les condicions hiperòxiques resultants de l’exposició a oxigen en condicions hiperbàriques permeten la
reversió de nombrosos quadres clínics, com la curació de ferides cròniques (12). El retorn a condicions
normals requereix de la cicatrització de la zona afectada, que implica l’estimulació de la
neovascularització i la formació d’espècies reactives d’oxigen, així com la disminució de l’edema.
L’efecte deriva de la neovascularització de les zones afectades, on els nous capil·lars sanguinis són
formats per una major estimulació de la angiogènesis i la formació del col·lagen (com a resultat d’una
major activitat dels fibroblasts) (5,13). A més, l’edema característic de moltes d’aquestes situacions
isquèmiques pot ser únicament revertit per mecanismes terapèutics que es basen en l’efecte
vasoconstrictor arteriolar regent en condicions normals no hipòxiques. Entre d’altres efectes que es
reverteixen, destaca l’autodefensa del propi organisme, com a resultat de la restauració de la funció
bactericida dels macròfags (13,14).
Les ferides de difícil curació sotmeses a tractament amb Oxigenoteràpia hiperbàrica, tenen un gran
percentatge d’èxit, encara que el tractament d’aquest sigui car. Cal dir però, que l’elevat cost que
impliquen les sessions redueix altres costs derivats de futures intervencions quirúrgiques i alhora
accelera la curació d’aquestes ferides cronificades.

2.2.

Oxigen i espècies reactives:

L'oxigen és el 8è element de la taula periòdica, i es troba a la natura en forma de gas formant una

condicions normals, l'oxigen es transportat als teixits combinat amb hemoglobina. L'intercanvi O2/CO2
en els pulmons i músculs, és el resultat de les diferents afinitats de l'hemoglobina per O2 i CO2. En
condicions de teràpia hiperbàrica, l'hemoglobina es troba saturada (1).
El consum màxim d'oxigen es realitza dintre de la mitocòndria, orgànul intracel·lular responsable de
l'oxidació dels productes finals derivats de substrats energètics. Aquest mecanisme permet obtenir
energia cel·lular en forma d'ATP, energia que seria molt menor si s'obtingués de forma anaeròbia (una
molècula de glucosa genera 36 molècules d'ATP en condicions aeròbies, mentre que en condicions
anaeròbies tan sols en genera 2).
Al llarg dels anys d’evolució, tots els organismes dependents d’oxigen, han desenvolupat mecanismes
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molècula diatòmica. L'oxigen és un element clau en les cèl·lules que conformen els éssers vius. En

Efectes antioxidants de la teràpia hiperbàrica aplicada a ferides de difícil curació

d’adaptació que els permeten la utilització d’aquest oxigen per la pròpia supervivència, i la eliminació
de formes tòxiques derivades de l’oxigen com són els radicals lliures (13). Aquesta adaptació, per
disminuir els efectes negatius derivats de l’oxigen, es basa en el desenvolupament de mecanismes
enzimàtics de defensa del propi organisme, que engloben un sistema antioxidant que els permet
mantenir un equilibri entre la producció i l’eliminació de les espècies reactives. Quan aquest equilibri es
romp, i la producció d’espècies reactives sobrepassa la capacitat del sistema antioxidant d’eliminar-les,
apareix l’estrès oxidatiu (15).
Un radical es defineix com una molècula amb un electró desaparellat molt reactiu en un orbital exterior,
capaç de iniciar reaccions en cadena per eliminació d’un electró d’una altra molècula per a completar el
seu propi orbital.
La generació endògena d’espècies reactives d’oxigen (ROS) és part normal del metabolisme de tot
ésser viu aerobi, ja que baix condicions fisiològiques normals, la majoria dels teixits generen quantitats
significatives de ROS. L’estructura electrònica de l’oxigen afavoreix la seva reducció per adició
d’electrons un a un, procés que condueix a la generació de radicals d’oxigen que poden produir lesions
cel·lulars. Com a resultat, els ROS es generen durant la reducció completa de l’oxigen molecular a
l’aigua, en el qual s’incorporen quatre electrons a l’oxigen en diverses etapes, generant-se els radicals
lliures com a molècules intermèdies.

•

Fonts productores de ROS

Les espècies reactives d’oxigen es poden produir per diversos sistemes i en diverses localitzacions: en la
cadena de transport mitocondrial, en el sistema xantina deshidrogenasa/oxidasa i en la producció per
NADPH oxidasa estimulada per neutròfils.
Cadena de transport mitocondrial:
En la mitocòndria de forma natural es produeix una
fuga

d'espècies

d’oxigen

parcialment

reduïdes,

fenomen que s'accentua més en condicions amb
excés o dèficit d'oxigen. Entre les espècies d'oxigen

O2-• , radical hidroxil OH·, i peròxid d'hidrogen H2O2.
Aquestes espècies químiques diferents d'oxigen són
indirectament

responsables

d'oxigen,

la

reactivitat

per

seva

química

perjudicial per

dels

alta

efectes

reactivitat.

extrema

és

tòxics
Aquesta

especialment

les proteïnes SH, àcids grassos

poliinsaturats i àcids nucleics.
Entre

els

ROS

més

generats

destaquen

l’anió

superòxid O2 , la generació del qual té lloc en la
-•

fosforilació
Il·lustració 2: Generació d’espècies reactives a la
mitocòndria (17).

oxidativa,

quan

l’oxigen

accepta

un
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parcialment reduïdes, destaquen el radical superòxid
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electró provinent d’un agent reductor. Aquesta situació tan sols la sofreixen entre el 2-5% de l’oxigen
que ingressa en les mitocòndries. A causa de la seva càrrega neta, aquesta molècula té dificultat de
travessar les membranes en situació de pH fisiològic (14,15).
L’alta presència de superòxid dismutasa (SOD) en la mitocòndria, permet la dismutació dels radicals
superòxid a oxigen i a peròxid d’hidrogen (il·lustració 2). Encara que aquesta molècula no es tracti d’un
radical lliure, l’estructura de la pròpia molècula li proporciona una alta reactivitat, a causa de la unió
tan dèbil entre els oxígens. Al no presentar càrrega neta en condicions fisiològiques té la capacitat de
travessar la membrana mitocondrial i difondre a través de membranes cel·lulars, i poder iniciar
processos d’oxidació en llocs molt llunyans del seu lloc de producció (14-16).
En presencia de metalls de transició o del grup hemo, el peròxid d’hidrogen mitjançant les reaccions de
Fenton o de Haber-Weiss, dóna lloc al radical hidroxil, el qual és el més reactiu de tots. Aquesta
elevada reactivitat provoca que sigui el causant de la majoria de reaccions negatives dels ROS. Encara
que, el dany que provoca es limita a les proximitats del seu lloc de producció, ja que té una vida
mitjana molt curta.
Sistema xantina/oxidasa deshidrogenasa:
Les reaccions catalitzades per aquest sistema són uns importants generadors de radicals lliures durant
la isquèmia/reperfusió. Durant la isquèmia, l’adenosina trifosfat (ATP) és degradat a adenosina difosfat
(ADP) i adenosina monofosfat (AMP) per suplir les demandes energètiques. Durant la isquèmica, al no
haver-hi suficient oxigen per reposar l’ATP per fosforilació oxidativa, l’AMP és contínuament degradat,
provocant l’acumulació de hipoxantina (18). La xantina deshidrogenasa (XDH) és convertida en XO per
l’acció de proteasa activada per Ca2+. La hipoxantina acumulada, és convertida a xantina i àcid úric per
la xantina oxidasa (XO), procés acoblat a la reducció de O2 i generació de O2-•. i H2O2 (il·lustració 3).
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Il·lustració 3: Paper de la xantina oxidasa (XO) en la generació de ROS en cèl·lules musculars i endotelials. Adaptació (17).
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NADPH oxidasa i neutròfils:
Les ROS estan implicades en la resposta
tissular inflamatòria, on els neutròfils (PMN)
tenen un rol vital en el procés. Els neutròfils
formen part de la sèrie blanca cel·lular i són
especialment importants en la defensa dels
teixits front a infeccions durant la resposta
de fase aguda. En resposta a senyals
alliberades a la sang en els teixits danyats
(com interleuquines), els PMN migren al lloc
del dany i alliberen dos factors implicats en
la fagocitosis, els lisozims i O2-•. Per una
banda, el lisozim facilita la ruptura de les
proteïnes danyades, mentre que O2-• és
produït per la NADPH oxidasa (il·lustració 4).
Inicialment la lesió es produeix per dany
oxidatiu, on les espècies reactives d’oxigen
Il·lustració 4: Infiltració de neutròfils (PMN) i activació cel·lular.
Adaptació (17).

tenen

la

capacitat

d’activar

factors

quimiotàctics per tal d’atreure els neutròfils
(19).

•

Efectes de les espècies reactives d’oxigen:

Nivells elevats de ROS poden causar dany a biomolècules com lípids, proteïnes i DNA. Aquestes
reaccions poden alterar propietats intrínseques de la membrana com la fluïdesa i el transport de ions,
afectant tant a la pròpia estructura com a la seva funció de la membrana, com a resultat de processos
de peroxidació lipídica. Alhora, poden ser responsables de l’oxidació i pèrdua de funcionalitat de les
proteïnes, amb la conseqüent pèrdua d’activitat enzimàtica, o fins i tot es podria inhibir la síntesis de

Peroxidació lipídica: Quan el nivell de ROS supera el llindar tolerat, té lloc un augment de la
peroxidació lipídica tant en les membranes cel·lulars com la dels orgànuls, que afecten el funcionament
cel·lular normal. El procés de peroxidació lipídica s’inicia amb l’atac d’un radical a un àcid gras
poliinsaturat, els quals presenten dobles enllaços. Existeixen dos llocs susceptibles a l’atac de ROS:
l’enllaç doble entre dos carbonis i l’enllaç èster entre el glicerol i l'àcid gras. Aquesta reacció promou la
formació de radical peroxil i peròxids lipídics. Aquests radicals tenen la capacitat de reaccionar amb
altres AG pròxims i generar nous radicals propagant la peroxidació lipídica mitjançant reaccions en
cadena. Per la seva banda, els peròxids lipídics es descomponen per a formar aldehids que poden
reaccionar amb les proteïnes i l'ADN, promovent encara més dany (20). La concentració de
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les pròpies proteïnes, ja sigui per inhibició directe o per danys en el DNA degut a oxidacions.
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malondialdehid (MDA) és un dels productes finals de la peroxidació dels àcids grassos insaturats en els
fosfolípids i és utilitzat com a marcador de dany de la membrana cel·lular (21).
Oxidació de proteïnes: L’atac de ROS en les proteïnes pot provocar la seva modificació tant de forma
directa (modulació de l’activitat de la proteïna per carbonilació o formació d’enllaços disulfur) com
indirecta (conjugació amb productes de degradació d’àcids grassos peroxidats) (21). L’estructura de les
pròpies proteïnes i el gran nombre de grups funcionals oxidables presents en aquestes, provoquen que
les proteïnes puguin experimentar gran quantitat d’alteracions: modificació d’aminoàcids, fragmentació
del pèptid, alteració de la càrrega elèctrica, etc. Aquests efectes provoquen que finalment l’estructura
terciària de la proteïna s’alteri i afecti a la seva funcionalitat (22).
Oxidació de DNA: L'ADN és el material genètic de la cèl·lula i qualsevol dany en aquest pot resultar en
canvis en les proteïnes codificades, que poden conduir a errors de funcionament o la inactivació
completa de les proteïnes codificades (21). Els radicals derivats de l’oxigen, especialment el radical
hidroxil, poden actuar sobre les purines, pirimidines i sucres que conformen les bases nitrogenades,
provocant ruptures per hidroxilació o la formació d’entrecreuaments entre bases de DNA. Tot i que hi
ha un sistema de reparació del DNA danyat, canvis excessius causats per ROS, condueixen a danys
permanents en l'ADN amb efectes potencialment perjudicials per a la cèl·lula (23).

•

Espècies reactives com a missatgers cel·lulars

Les espècies reactives d’oxigen tenen la capacitat de controlar nombroses cascades de senyalització
cel·lular, tant implicades en els mecanismes d’adaptació al propi estrès oxidatiu, com en processos
inflamatoris, com en mecanismes de creixement i mort cel·lular. Aquest control és possible ja que les
espècies reactives d’oxigen poden actuar com a segons missatgers intracel·lulars i activar factors de
transcripció que controlen l’activació de gens.
La resposta antioxidant cel·lular en resposta a les espècies reactives d’oxigen que es formen, també pot
representar part d’una via de transducció de senyals que permeten a les cèl·lules respondre al propi
estrès oxidatiu. Així, els mecanismes de defensa contra les espècies reactives d’oxigen i els enzims
productors d’aquestes espècies reactives, poden ser també factors controladors dels missatgers
intracel·lulars.

les ROS entre les que destaquen les vies de les MAP quinases i les del factor NF-κβ (24).

2.3.

Antioxidants com a mecanisme de defensa

Encara que l’oxigen sigui necessari per a la majoria d’organismes complexos, l’oxigen també es una
molècula altament reactiva. Evitar la producció d’espècies reactives derivades de l’oxigen és impossible.
En resposta, els organismes han desenvolupat una complexa xarxa de metabòlits i enzims antioxidants
(tan enzimàtics com no enzimàtics) que tenen com a objectiu prevenir el dany oxidatiu, mitjançant
l’eliminació de ROS i la limitació del dany cel·lular que puguin causar.
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S'han descrit un elevat nombre de vies de transducció de senyals i factors de transcripció sensibles a
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Els antioxidants tan enzimàtics com no enzimàtics detoxifiquen ROS i actuen conjuntament, encara que
cada un presenti una localització específica (25).
Antioxidants enzimàtics:
Els enzims antioxidants primaris inclouen la superòxid dismutasa, la glutatió peroxidasa i la catalasa,
encara que dintre del grup també es podrien incloure altres enzims com la glutatió reductasa
necessària per a la regeneració del glutatió. Cada un d’aquests antioxidants s'encarreguen d'eliminar
un tipus particular de ROS (26).
La superòxid dismutasa (SOD) és la principal defensa cel·lular contra els radicals superòxid. Aquest
enzim dismuta els radicals superòxid en peròxid d'hidrogen i oxigen molecular. Es coneixen tres
isoformes de SOD, dues d'elles intracel·lulars: la Cu/Zn SOD de localització citoplasmàtica i la Mn SOD
de localització mitocondrial, i la tercera extracel·lular (EC-SOD).
La glutatió peroxidasa (GPX) catalitza la reducció del peròxid d'hidrogen o hidroperòxids orgànics a
aigua o l'alcohol, respectivament, usant glutatió reduït (GSH) com donador d'electrons. Per funcionar,
GPX requereix un subministrament de GSH. Quan el GSH es oxidada per GPX i forma GSSG, aquest ha
de ser regenerat a GSH mitjançant mecanismes regeneratius, on l’enzim GSSG reductasa (GR), utilitzant
NADPH com a cofactor, regenera GSH (21, 26).
La catalasa (CAT) catalitza la descomposició del peròxid d'hidrogen donant aigua i oxigen molecular.
Encara que alguna superposició entre les funcions de CAT i GPX, els dos enzims difereixen en afinitat
pel peròxid d’hidrogen com a substrat. La catalasa es troba àmpliament distribuïda en la cèl·lula, encara
que les majors concentracions es troben als mitocondris i en els peroxisomes (21).
Antioxidants no enzimàtics:
Els antioxidants no enzimàtics estan conformats per un grup molt heterogeni de compostos essencials
per a l’organisme. Tenen la finalitat de reduir el dany provocat per ROS i els seus intermediaris. Entre
aquests composts destaquen les vitamines C i E, els carotens, els compostos fenòlics, i alguns
compostos sintetitzats per les cèl·lules, com el glutatió (26).

la seva gran solubilitat en aquests medis. La vitamina E com a antioxidant és important perquè té la
capacitat de convertir radicals lliures com l'anió superòxid, el radical hidroxil i peròxids lipídics per a
formes menys reactives (28).
La vitamina C o àcid ascòrbic és de naturalesa hidrofílica i és present en la majoria de teixits, i en major
quantitat en les glàndules adrenals i pituïtàries. La vitamina C pot actuar directament sobre radicals
lliures com el radical hidroxil, l'anió superòxid o sobre hidroperòxids lipídics. A més, la vitamina C té un
paper important en el reciclatge de la vitamina E, mitjançant un mecanisme de formació de radical de
vitamina C i la seva posterior reducció a la forma nativa (27).
Els carotenoides són antioxidants liposolubles i es localitzen majoritàriament en les membranes
cel·lulars. Les seves propietats antioxidants deriven de seva disposició estructural de llargues cadenes
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La vitamina E és troba àmpliament distribuïda en la natura i és majoritària en medis lipídics a causa de
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amb dobles enllaços que permet l'eliminació de diverses ROS incloent els radicals superòxid i peroxil
(29).
Els compostos fenòlics són un grup heterogeni de composts amb estructures molt diverses, però amb
la similitud de derivar tots ells de la mateixa via biosintètica que els aminoàcids aromàtics. Entre els
seus mecanismes d'acció destaquen la captura i disminució de la producció de radicals lliures i
l'eliminació de precursors dels radicals.
El glutatió (GSH) és un tripèptid (gammaglutamilcisteinilglicina) és la font de tiol més abundant present
en les cèl·lules. El grup tiol d’aquest antioxidant és el responsable de la participació en la defensa
antioxidant a causa del seu caràcter reductor. GSH interacciona amb gran varietat de radicals i peròxids
i dóna els àtoms de hidrogen per estabilitzar-los, alhora que també té la capacitat de contribuir a
mantenir reduït els grups sulfhidrils de les proteïnes.

2.4.

Resposta del sistema immune: resposta de fase aguda

Els mecanismes de defensa immunes de l'hoste es divideixen en dues categories: resposta immune
innata i resposta immune adaptativa. La resposta immune innata, també coneguda com a immunitat no
específica, és la primera línia de defensa del cos front a infeccions. Mentre que la immunitat innata no
s'altera en exposicions repetides a organismes infecciosos, la immunitat adaptativa és capaç de formar
memòria front agents infecciosos específics, proveint a l'hoste d'una resistència més efectiva front a una
futura exposició a l'agent específic.
La immunitat innata es troba composada per elements sempre presents i ràpidament disponibles per la
protecció de l'hoste, com és la pell, membranes mucoses, pH, fagòcits mononuclears, fagòcits
polimorfonuclears, proteïnes del complement, citocines, proteïnes de fase agua, proteases, lisozims... En
conjunt, aquests elements serveixen com a armes per a la immunitat innata i són els responsables de
modular les respostes immunes adaptatives.
La resposta de fase aguda i la inflamació són components de la immunitat innata i proporcionen una

pertorbacions homeostàtiques que inevitablement indueixen dany cel·lular i tissular. Conjuntament, la
resposta de fase aguda i la inflamació serveixen per limitar la infecció i promouen la regeneració i
reparació del teixit lesionat (30).
La resposta de fase aguda és no depenent del reconeixement d’antígens particulars. Aquesta agrupa un
conjunt de respostes com la febre, leucocitosis, redistribució de ferro des dels compartiments
extracel·lulars als intracel·lulars i producció hepàtica accelerada de certes proteïnes plasmàtiques (31).
Els leucòcits activats, fagociten microorganismes infecciosos i alhora, proteïnes plasmàtiques de fase
aguda, com la proteïna C reactiva, opsonitzen bactèries i restes cel·lulars millorant la fagocitosis (32). A
més, la elaboració d'espècies reactives d'oxigen per part dels neutròfils i monòcits són els mecanismes
primaris involucrats en la destrucció dels patògens invasors (33).
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protecció no específica immediata a l'hoste. Aquestes són iniciades en l'hoste en resposta a
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La resposta de fase aguda és modulada i mantinguda a través de l'acció de mediadors proteics com
citocines, majoritàriament interleuquines IL-6 i IL-1 i factors de necrosis tumorals (TNF). Les citocines
són proteïnes alliberades per les cèl·lules en àrees de inflamació, que faciliten la comunicació cèl·lulacèl·lula i que alhora es troben involucrades en un seguit de canvis sistèmics en resposta a pertorbacions
homeostàtiques (34).
Els microorganismes infecciosos i fragments cel·lulars del teixit danyat poden estimular els monòcits o
macròfags tissulars a produir aquestes citocines. A més, altres efectors de defensa, com el sistema del
complement i espècies reactives d'oxigen, poden modular la producció de citocines.
El sistema del complement és activat en qüestió de minuts després d'una infecció, a través d’una
cascada d’amplificació. El nombre de neutròfils circulants incrementa a les poques hores, i són
ràpidament mobilitzats al lloc de lesió per l’efecte de toxines bacterianes, components del complement
i citoquines. Els neutròfils maten els patògens i netegen els fragments cel·lulars per fagocitosis alhora
que alliberen enzims proteolítics i espècies reactives d'oxigen en el fagosoma format. Per altra banda i
en poc més d'un dia, els monòcits es localitzen en el lloc de la lesió. Aquestes cèl·lules són també
responsables de la fagocitosis, secreció d'enzims catabòlics, d’espècies reactives d'oxigen i factors que
promouen la reparació i regeneració (35).
La resposta de fase aguda pot contribuir a la producció d'espècies reactives d'oxigen durant la infecció.
Les cèl·lules fagocítiques del sistema immune tals com neutròfils i monòcits, generen una explosió
oxidativa en resposta a la unió de diversos factors solubles mitjada per receptors.
El primer pas en l’explosió oxidativa involucra l’assemblatge de subunitats proteiques de la NADPH
oxidasa que es troben disperses pel citosol, formant un complex enzimàtic ancorat en la membrana
dels fagosomes. El complex enzimàtic activat és capaç d'emprar NADPH com a agent reductor per
reduir l'oxigen lliure (O2) a superòxid, té certa activitat citotòxica, però serveix majoritàriament com a
precursors d'altres espècies reactives d'oxigen amb major activitat, com els anions hidròxid i peròxid.
Els enzims antioxidants poden ser activats selectivament durant la resposta de fase aguda. Aquesta
activació depèn tant de la capacitat de l’estrès oxidatiu de desencadenar la resposta antioxidant com de

La resposta de fas aguda involucra la inducció de proteïnes antioxidants que limiten la destrucció del
teixit de l'hoste, tant pels efectes de les citocines com per ROS (36). Així, tant les concentracions
sistèmiques de ceruloplasmina, Mn-superòxid dismutasa (SOD) i catalasa s’incrementen en resposta a
IL-1 i TNF, i alhora les concentracions de catalasa i Mn-superòxid dismutasa (SOD) augmenten en
resposta a IL-6 (45). Les ROS poden modulars mecanismes efectors durant la resposta de fase aguda:
diversos enzims proteolítics es troben emmagatzemats en formes latents que són activades per ROS
(37). A més, ROS promou l’activació del sistema del complement, a més de facilitar la translocació de
leucòcits al induir l'expressió de molècules d'adhesió (38).
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3. Objectius i plantejament experimental
L’objectiu del present treball experimental és determinar els efectes antioxidants derivats de la teràpia
hiperbàrica aplicats a ferides de difícil curació, i més concretament determinar si la resposta antioxidant
que es produeix és resultat d’un augment de l’activitat enzimàtica o d’una activació de la transcripció
gènica dels enzims antioxidants. A més, es valorarà si les ferides sofreixen una millora significativa al
llarg dels tractaments amb OHB.
Els individus que han participat en l’experimentació són persones amb ferides cròniques derivades
d’estats diabètics. El tractament ha consistit en l’exposició a oxigen a alta pressió mitjançant teràpia
hiperbàrica, i la recollida de sang abans i després de la primera, quinta i vintena sessió. La càmera
hiperbàrica es troba situada a MEDISUB, S.L. a la Clínica Juaneda.
Per tal d’assolir aquest objectiu s’ha optat per fer un anàlisis dels paràmetres bioquímics sanguinis, de
forma estandarditzada en laboratoris d’anàlisis clíniques.
Alhora s’han determinat les activitats enzimàtiques, per espectrofotometria, i els nivells proteics,
mitjançant Western Blot, de dos enzims antioxidants: la catalasa (CAT) i la superòxid-dismutasa
extracel·lular (Ec-SOD).
A més, s’han determinat els nivells plasmàtics de interlequina-6 (IL-6), una citocina que es relaciona
amb processos inflamatori, mitjançant ELISA.
Finalment, s’han determinat a plasma marcadors de dany oxidatiu en lípids (malondialdehid (MDA)) i en
proteïnes (índex de carbonils) mitjançant mètodes colorimètrics.
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4. Materials i mètodes
4.1. Materials i reactius
El reactiu d’aïllament de proteïnes

Anticossos primaris.: anti-Ec-SOD (Assay Designs, Inc, Ann Arbor, USA) i anti Catalasa (Calbiochem,
10394 Pacific Center Ct, San Diego, United States)

Anticossos secundaris. Estan conjugats amb peroxidasa de rave (HRP), i en funció de l’hoste de l’anticòs
primari s’utilitza diferents tipus: : de rabbit per Ec-SOD i mouse per Catalasa (Sigma-Aldrich, St Louis,
MO, USA).
El marcador utilitzat per determinar el pes molecular de les proteïnes va ser el Precision Plus Protein

Kaleidoscope Standards de Bio-Rad (Hercules, CA, USA):
Els reactius pel revelat de quimioluminescència van ser adquirits a Bio-Rad.
Human IL-6 High Sensitivity ELISA Kit fou adquirit a Diaclone (Besancon Cedex, France).
La resta de reactius utilitzats en l’estudi van ser adquirits de Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA) i de
Panreac (Barcelona, Espanya).

4.2. Individus i grups experimentals
Els individus foren vuit pacients, tots ells homes, amb una mitjana d’edat de 63.0±1.92 anys (altura de
168±2.04 cm, pes de 76,8±3.34 kg i IMC de 27.0±0.74 kg/cm2), els quals patien ferides cròniques. Dels
pacients 5 eren diabètics i els altres 3 presentaven osteomielitis. La totalitat dels individus que
participaren a l'estudi eren no fumadors. Abans de l'inici del tractament, les ferides que presentaven els
individus sotmesos a l'estudi, es caracteritzaven per una evolució no satisfactòria de curació de
20.5±10.1 mesos de mitjana.

4.3.Procediment experimental
càmera hiperbàrica, respirant oxigen al 100% i a una pressió de 2.2 atmosferes, en diferents sessions de
tractament de 60 minuts de durada, en dies alterns exceptuant els diumenges. La totalitat de les
sessions es dugueren a terme en un període lleugerament superior a un mes. Es varen extreure mostres
de sang abans i després de 2 hores de la primera, quinta i vintena sessió amb HBO. Les mostres de
sang foren extretes de la vena antecubital dels pacients, mitjançant extracció amb vacutainer. Els
paràmetres hematològics, hematòcrit, concentració d'hemoglobina i recompte eritrocitari i leucocitari,
fóren determinats mitjançant un citòmetre de flux automatitzat (Technicon H2 (Bayer) VCS). L’activitat
creatina quinasa es va determinar en sèrum mitjançant procediments estàndard utilitzant un
autoanalitzador. El protocol va ser dissenyat en conformitat amb la Declaració d'Hèlsinki per a la
investigació en éssers humans, i va ser aprovat pel Comitè Ètic d'Investigació Clínica de la CAIB (Palma
de Mallorca, Illes Balears, Espanya). Tots els subjectes van ser informats del propòsit de l'estudi abans
de donar el seu consentiment per participar per escrit.
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4.4.Índex de carbonils
L'índex de carbonils, com a marcadors de dany proteic, es va determinar a plasma seguint el protocol
descrit per Levine (39). En un tub de 1.5 mL es va introduir 100 µL de mostra de plasma, 150 µL H2O i
300 µL d’àcid tricloracètic al 20%, i es centrifugà a 12000 g durant 5 minuts a 4ºC. Es va descartar el
sobrenedant, al precipitat es va afegir 0.5 mL de dinitrofenilhidrazina (DNFH) 10 mM preparada amb
HCl 2N i es va incubar a durant 60 min a 37ºC. Les mostres es van centrifugar a 10000 g durant 5
minuts a 4ºC i es va descartar el sobrenedant. Seguidament, el precipitat es va rentar amb 1 ml de
Etanol:Acetat d’etil (1:1). Posteriorment es va centrifugar a 10000 g durant 5 minuts a 4ºC i es va
descartar el sobrenedant. Aquesta etapa de rentat es va repetir 2 vegades més. Finalment, es va afegir
1 mL de Guanidina 6M en tampó fosfat potàssic 20 mM, pH 2.3 i es va llegir l’absorbància a 360 nm en
un espectrofotòmetre Shimadzu UV-2100. El coeficient d’extinció molar de 22000 M-1·cm-1 va esser usat
per quantificar els nivells de grups carbonils a les proteïnes. Les mostres van ser analitzades en front a
un blanc de guanidina.

4.5. Índex de MDA
Els nivells plasmàtics de MDA, com a marcadors de peroxidació lipídica, foren determinats a plasma
mitjançant un kit d'assaig colorimètric (Calbiochem®, San Diego, CA, EUA) seguint les instruccions del
fabricant. Es van introduir 100 µl de mostra o del corresponent patró en tubs de 1.5 mL., els quals ja
contenien N-metil-2-fenilindol 10,3 mM en acetonitril:metanol (3:1). Posteriorment, es va addicionar
àcid clorhídric 12N i es van incubar les mostres durant 1 hora a 45ºC. Una vegada passat aquest temps,
es van pipetejar 200 µL a una placa de 96 pouets i es va mesurar l'absorbància a 586 nm en un lector
de plaques d’ELISA (Lector PowerWave XS, Bio-tek Instruments, Inc., USA).

4.6.Nivells plasmàtics d’IL-6
Els nivells plasmàtics de IL-6 es van determinar per mitjà d’un kit d’ELISA (Human IL-6 High Sensitivity
ELISA Kit, Diaclone SAS, Besacon Cedex, France). Es van afegir 100 ul de mostra de plasma o
d’estàndards al pouet corresponent, i 50 µL de l’anticòs anti-IL6 biotinilat. La placa s'incubà durant 3
100 µL de Streptavidina-HRP i es va incubar durant 30 minuts a temperatura ambient. Passat aquest
temps, es va rentar 3 vegades amb tampó de rentat i es van afegir 100 µL de solució de 3,3',5,5'Tetrametilbenzadina (TMB) preparat per utilitzar, a tots els pouets, inclosos els blancs. A continuació es
va incubar la placa durant 12-15 minuts a temperatura ambient i en obscuritat. Finalment es van afegir
100 µl de H2SO4, per aturar la reacció, a tots els pouets, inclosos els blancs i va mesurar la intensitat de
color a 450 nm en un lector de plaques d’ELISA.

4.7.Nivells de proteïna per Western Blot
Els nivells proteics de catalasa (CAT) i la superòxid dismutasa (SOD) es van determinar en el plasma
mitjançant Western Blot.
La tècnica del Western Blot permet la determinació semi-quantitativa de proteïnes i consisteix en la
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hores a temperatura ambient. Posteriorment es va rentar 3 vegades amb el tampó de rentat, s'afegiren
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separació de les proteïnes en funció del seu pes molecular mitjançant una electroforesis en gel de
poliacrilamida en condicions desnaturalitzants (electroforesis

SDS-PAGE). Una vegada separades, les

proteïnes del gel són transferides i immobilitzades en una membrana de nitrocel·lulosa per realitzar
finalment un marcatge immunològic amb dos anticossos, on l'anticòs primari s’uneix específicament a
la proteïna desitjada i a aquest anticòs primari se l'hi uneix un anticòs secundari, el qual està conjugat
amb un enzim que permetrà la seva detecció en el revelat.
Quantificació de proteïnes totals: La quantificació es fa mitjançant Bradford. S’utilitza un sistema
espectrofotomètric (espectrofotòmetre

de Microplaques PowerWave XS de BioTek) i una placa de

micro-volums Take3 de BioTek®. En la figura 1, de l’apartat de resultats, es representa la mitjana de la
concentració de proteïnes totals presents abans i després de cada tractament.
Preparació de mostres: Les mostres es preparen per tal de tenir la concentració de proteïna desitjada
(30 μg indicat en la taula 1) i s’afegeix tampó de càrrega (dilució 1:3, tampó de càrrega:mostra). El
tampó de càrrega conté glicerol 40% (v/v), SDS 10%, tampó Tris-HCl 0.25M i beta- mercaptoetanol 10%
(v/v) i colorant blau de bromofenol 0.1% (p/v). El glicerol 40% (v/v) proporciona major densitat a les
mostres. El SDS 10% (p/v), component majoritari, és un detergent que romp l’estructura terciària de les
proteïnes (al igual que tampó Tris-HCl 0.25M i beta- mercaptoetanol 10% (v/v))

i els proporciona

càrrega negativa (la càrrega negativa adquirida serà proporcional al seu pes molecular). El colorant blau
debromofenol 0.1% (p/v) és una petita molècula blava amb càrrega negativa, que forma el front blau i
permet veure el desplaçament de les mostres.
Electroforesi gel 15%: El desplaçament de proteïnes que es duu a terme en l'electroforesi és resultat de
les diferències de pH entre dos gels distints i el tampó d’electroforesi. Els diferents gels i el tampó
d'electroforesis presenten els següents pH: un pH de 8.3 del tampó d’electroforesi (Tris-base 0.025 M,
Glicina 0.192 M, SDS 1% (p/v)), un pH de 6.8 del gel concentrador (Stacking) i un pH de 8.8 del gel
separador (Resolving), presentant ambdós gels Tris-HCl (s’utilitza HCl per ajustar el pH), i tampó Trisglicina. Al aplicar corrent elèctrica, tant els ions de glicina del tampó i els de clor dels gels com les
proteïnes de les mostres carregades, tots carregats negativament, es veuen obligats a migrar cap al pol
positiu. Els ions clor degut a la seva alta relació càrrega/massa són els que migren més ràpidament i es
situen en el front. La glicina, en el gel concentrador de pH 6.8, per la proximitat del pH amb el seu pI,
passa a tenir càrrega pràcticament neutra, el que provoca que la seva velocitat de migració es vegi
el gel separador de pH 8.8, les molècules de glicina experimenten un canvi de velocitat de migració, ja
que queden carregades negativament, migrant més ràpid que les proteïnes. Com a resultat, les
proteïnes ja no es troben retingudes entre dos fronts, i es començaran a separar a la vegada depenent
del seu pes molecular.
L’electroforesi es deixa córrer uns 45 minuts a 200V.
Electrotransferència: Aplicant corrent elèctrica es transfereixen les proteïnes separades a una membrana
de nitrocel·lulosa. Per dur a terme l'electrotransferència s’utilitza el sistema de transferència TransBlot®
turboTMtransferpack de BioRad (Hercules, CA, USA), aplicant-se el protocol Standard de 30 minuts del
TransBlot® turboTM System, ones posa la membrana a la part inferior i al damunt el gel, ja que les
proteïnes de càrrega negativa migren cap al pol positiu.
Immunodetecció i revelat: Es fa un bloqueig, per tal de disminuir possibles unions inespecífiques,
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pràcticament anul·lada. Les proteïnes es concentren entre els dos fronts formats, glicina i ions clorur. En
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utilitzant llet en pols (5% de llet en pols en TBS-T (TBS al 0.1% de Tween20)), deixant-se el bloqueig 1
hora (taula 1). Seguidament es fan tres rentats de 5 minuts amb TBS-T per eliminar restes de llet en
pols, que podrien interferir en l’acció de l’anticòs primari. Tot seguit s'addiciona l’anticòs primari, en la
dilució adequada, en una solució de TBS-T al 5% de BSA i es deixa durant tot el vespre (taula 1). Una
vegada passat el temps, es realitzen 3 rentats amb TBS-T de 5 minuts, i s’addiciona l’anticòs secundari
(en una solució de TBS-T al 1% de llet en pols) durant 1 hora, els quals es troben conjugats amb
peroxidasa de rave (horseradishperoxidase o HRP) (condicions indicades en la taula 1), i per
complementarietat, aquests anticossos secundaris s’uniran als primaris. Finalment es fan cinc rentats
amb TBS-T de 5 minuts.
La reacció catalitzada per la peroxidasa de rave (HRP) unida a l'anticòs secundari ens permet dur a
terme el revelat. Aquest enzim catalitza la reacció d’oxidació del

luminol en presència de peròxid

d’hidrogen, produint-se llum. Així, mitjançant l'aplicació de quimioluminescència en el revelat, es
detectarà la senyal emesa per la peroxidasa de rave, la qual és captada pel Chemidoc XRS system, de
BioRad (Hercules, CA, USA). El revelat es fa utilitzant el kit de BioRad (Inmun-Star Western C kit, BioRad
170-5070), barrejant-se dues solucions en igual proporció, una de luminol i una solució de peròxid
d’hidrogen, i es detecta la quimioluminiscència amb el sistema de captació Chemidoc. La quantificació
es realitza amb el software d’anàlisi QuantityOne© de BioRad (Hercules, CA, USA).

Les bandes

obtingudes apareixen a un pes molecular de uns 65 KDa per catalasa i de 35 KDa per la Ec-SOD.
Taula 1: Característiques i condicions aplicades per realitzar el WB de Ec-SOD i Catalasa

Proteïna

PM (kDa)

Gel (%)

Quantitat proteïna

Bloqueig

Ac primari

Ac secundari

1H 30min

1:1000 o/n

1:10000 1H

carregada
Ec-SOD

35

15%

30 ug

1.5 mm
Catalasa

65

15%

Rabbit
30 ug

1H 30min

1.5 mm

1:1000 o/n

1:10000 1H
Mouse

S’indica el pes molecular de les proteïnes, el percentatge d’acrilamida del gel utilitzat i el seu grossor, la quantitat
s’aplica l’anticòs primari i el secundari, com també el tipus d’anticòs secundari.

4.8.Anàlisi estadístic
L’anàlisi estadístic es va realitzar utilitzant el paquet estadístic Statistical Package for Social Sciences
(SPSS). Els resultats s’han representat o bé en forma de taula o gràfics, mostrant la mitja±error
estàndard de la mitjana (SEM). Les diferències estadístiques es van avaluar per mitjà de l’anàlisi de la
variància d’una factor (ANOVA), considerant els resultats estadísticament significatius quan P<0.05.
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de proteïna que es carrega, el temps que s’aplica el bloqueig de llet en pols al 5%, la concentració i temps que
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5. Resultats
En la taula 2 es representen els paràmetres hematològics i l’activitat plasmàtica de la creatina quinasa.
No s’observen diferències significatives en cap dels paràmetres hematològics analitzats, mentre que en
l’activitat de la creatina quinasa si que s’observen diferències significatives. La seva activitat va
disminuint a mesura que avancen les sessions, i a partir de la sessió 5 s’observen canvis significatius
respecte de la primera sessió, al igual que la sessió 20, que apart de mostrar diferències significatives
respecte de la primera sessió, també té diferències significatives respecte de la cinquena sessió.
Taula 2: Paràmetres hematològics i activitat de la creatinina quinasa
Sessió 1

Sessió 5

Sessió 20

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després

4.19 ± 0.08

4.22 ± 0.09

4.10 ± 0.08

4.15 ± 0.07

4.11 ± 0.10

4.17 ± 0.12

Hematocrit (%)

38.7 ± 0.6

38.7 ± 0.7

37.6 ± 0.6

38.6 ± 0.6

38.2 ± 0.7

38.8 ± 0.9

Hemoglobina

12.9 ± 0.2

12.9 ± 0.2

12.5 ± 0.3

12.7 ± 0.2

12.6 ± 0.3

12.7 ± 0.3

5.85 ± 0.17

6.24 ± 0.20

6.32 ± 0.19

6.37 ± 0.20

6.76 ± 0.26

6.58 ± 0.32

249 ± 41

226 ± 37

Eritròcits
6

-1

(10 ·µL )

(g·dL-1)
Leucòcits
3·

(10

µL-1)

CK (U/L)

175 ± 16

#

171 ± 15

#

125 ± 9.4

$

123 ± 9.3

$

Paràmetres hematològics i activitat de la creatina quinasa abans i després de les sessions 1, 5 i 20 del tractament
amb HBO, aplicant anàlisis de variància d’un factor (ANOVA) amb P<0.05. #Diferències significatives respecte de la
sessió 1. $Diferències significatives respecte de les sessions 1 i 5.

En la taula 3 es

representen les activitats enzimàtiques plasmàtiques de catalasa (CAT) i superòxid

dismutasa (SOD), que malgrat no es van realitzar en el present estudi, són interessants per relacionarho amb els nivells de proteïna. La catalasa presenta diferències significatives, mentre que la superòxid
dismutasa no en presenta. L’activitat de la catalasa presenta un increment significatiu entre abans

Taula 3: Activitats enzimàtiques plasmàtiques de CAT i SOD.
Sessió 1
Abans

Sessió 5

Després

Abans

Després

Sessió 20
Abans

Després

Plasma
CAT (kat·L-1)

70.3 ± 10.3

173 ± 39*

72.9 ± 8.4

133 ± 34*

73.5 ± 12.6

84.1 ± 7.8

SOD (pkat·L-1)

207 ± 35

222 ± 30

192 ± 21

202 ± 15

166 ± 20

171 ± 22

Activitats enzimàtiques plasmàtiques, abans i després de les sessions 1, 5 i 20 del tractament amb HBO, aplicant
anàlisis de variància en un sol sentit (ANOVA), amb P<0.05.* Diferències significatives entre abans i després de les
sessions de tractament de HBO.
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després tant de la primera com de la quinta sessió de HBO.
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En la figura 1 es mosta el contingut de proteïnes totals de les diferents mostres, tant abans com
després de les sessions 1, 5 i 20. El contingut total de les proteïnes no varia de forma significativa en
cap cas.
Figura 1: Contingut total

Contingut proteïnes totals

de proteïnes: Contingut total

mg/mL

70,0

proteic abans i després de les

60,0

sessions

50,0

tractament amb HBO, aplicant

40,0

anàlisis de variància en un sol

1,

5

i

20

del

sentit (ANOVA), amb P<0.05.

30,0
20,0
10,0
0,0
abans s1 després s1 abans s5 després s5 abans s20 després s20

En la taula 4 es mostren els nivells plasmàtics de IL-6 tant abans com després de les sessions 1,5 i 20.
El els nivells plasmàtics de IL-6 no evidencien cap canvi significatiu en cap cas.
Taula 4: Nivells plasmàtics de IL-6:
Sessió 1
Abans
IL-6

43.4±42.3

Després
48.2±47.8

Sessió 5
Abans

Sessió 20

Després

41.8±26.3

52.3±25.1

Abans
41.1±9.12

Després
47.3±7.09

(nmol/ml plasma)
Nivells plasmàtics de IL-6 abans i després de les sessions 1, 5 i 20 del tractament amb HBO, aplicant anàlisis de
variància en un sol sentit (ANOVA), amb P<0.05.

En la figura 2 es mostren els nivells plasmàtics de MDA a les diferents mostres, tant abans com després
de les sessions 1, 5 i 20. Els nivells de MDA disminueixen de forma progressiva amb els tractaments
arribant a ser significativa a la sessió 20, tant abans com després, respecte de la sessió 1.

3,00

2:

Nivells

plasmàtics

MDA

de

malondialdehid

nmol/ml plasma

2,50

Nivells

(MDA):

plasmàtics

malondialdehid

2,00

#

#

1,50

abans

i

sessions

tractament

1,00

(MDA)

després
1,

5

de

i

amb

de

les

20

del
HBO,

aplicant anàlisis de variància
en un sol sentit (ANOVA),

,50

amb P<0.05.

,00
Abans S1 Després S1 Abans S5 Després S5 Abans S20 Després S20

#Diferències

significatives respecte de la
sessió 1.
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Figura
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En la figura 3 es mostra l’índex de carbonils representats com a % respecte abans de la sessió 1, tant
abans com després de les sessions 1, 5 i 20. Els índex de carbonils no augmenten de forma significativa
en cap cas.
Figura

Índex de carbonils

45

carbonils

3:

Índex

de

Índex

de

carbonils abans i després
de les sessions 1, 5 i 20
del tractament amb HBO,

mmol/L

30

aplicant

anàlisis

de

variància en un sol sentit
(ANOVA), amb P<0.05.

15

0
Abans S1 Després S1 Abans S5 Després S5 Abans S20 Després S20

En la taula 5 es mostren els nivells proteic de la catalasa tant abans com després de les sessions 1, 5 i
20. Aquests nivells proteics varien de forma significativa en cap cas, indicant que els canvis observats en
l’activitat són deguts a una activació de l’enzim.
Taula 5: Nivell proteic de la catalasa
Sessió 1

% de variació

Sessió 5

Sessió 20

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després

100±18.0

82,7±15.0

104±16.9

110±22.7

75.7±7.56

71.2±11.2

variància en un sol sentit (ANOVA), amb P<0.05. S’adjunten les bandes representatives dels WB de la catalasa abans
i després de cada sessió.

En la taula 6 es mostren els nivells proteics de la superòxid dismutasa extracel·lular (EcSOD) tant abans
com després de les sessions 1, 5 i 20. Aquests nivells proteics no varien de forma significativa en cap
cas.
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Nivells proteics de la catalasa abans i després de les sessions 1, 5 i 20 del tractament amb HBO, aplicant anàlisis de
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Taula 6: Nivells proteics de la Ec-SOD
Sessió 1

% de variació

Sessió 5

Sessió 20

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després

100±14.5

86,0±8.86

126±16.1

92.3±19.6

89.6±18.5

94.1±14.3

Nivells proteics de la Ec-SOD abans i després de les sessions 1, 5 i 20 del tractament amb HBO, aplicant anàlisis de
variància en un sol sentit (ANOVA), amb P<0.05. S’adjunten les bandes representatives dels WB de la superòxid
dismutasa extracel·lular abans i després de cada sessió.

A continuació es mostren les imatges més representatives de l’evolució de ferides diabètiques (figura 4).
En les imatges es pot veure la ferida abans de la primera sessió amb HBO (A) i la ferida després de la
20 sessió de HBO (B).

tractament amb HBO.
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Figura 4: Imatge representativa de ferida en peu d’un pacient diabètic, abans (A) i després (B) del
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6. Discussió
Els resultats obtinguts en l’estudi mostren que la teràpia amb oxigen hiperbàric (OHB) és un instrument
molt avantatjós i d’utilitat en el tractament de ferides cròniques i necrotitzants. Aquestes conjunt de
troballes es recolzen en els nombrosos efectes beneficiosos que s’han observats en l’aplicació de l’OHB
en diverses situacions clíniques, caracteritzades per la presència de ferides infeccioses de llarga duració
sense millora. Amb el present estudi s’ha evidenciat que l’OHB provoca la disminució de la grandària de
les ferides, alhora que permet una curació molt més ràpida i efectiva.

Concretament, en persones

diabètiques, millora la cicatrització de ferides ulceroses i alhora redueix la taxa d’amputació en aquestes,
i per tant, l’aplicabilitat de la teràpia amb OHB té clarament un efecte beneficiós en persones
diabètiques amb ferides cronificades (5,7,11).
El principi terapèutic derivat de l’OHB és l’augment de la pressió parcial d’oxigen en sang. La teràpia
amb OHB podria induir un augment de la producció d’espècies reactives d’oxigen (ROS) i com a
resposta a aquesta situació, s’activaria una resposta protectora de l’organisme amb la finalitat de
contrarestar aquests efectes. Els combustibles d’oxigenació són essencials en el procés de reparació de
teixits, ja que durant el procés de curació, els centres de la ferida experimenten una gran demanda
d’oxigen, a causa de la seva dependència en mecanismes cel·lulars oxidatius (8). La curació de les
ferides ocorre en una seqüencia d’esdeveniments bioquímics en cadena, on qualsevol alteració
d’aquests esdeveniments poden comportar l’aparició d’efectes negatius en el procés de curació.
L’oxigen es troba involucrat en múltiples processos en la curació de ferides com la prevenció de la
infecció a través de la inflamació, l’estimulació de la resposta antioxidant, l’activació de la resposta
immune i la angiogènesi, ocupant per tant un rol central, on l’absència d’aquest element impediria el
correcte sanejament de la lesió.
En el present estudi, els paràmetres hematològics no han experimentat diferències significatives,
indicant que la teràpia amb OHB en pacients amb ferides cròniques no altera aquestes variables
sanguínies. Aquests resultats estan d’acord amb un estudi previ realitzat en homes bussejadors que van
respirar O2 en càmera hiperbàrica durant dues hores a 1, 1,5 i 2 atmosferes, on tampoc es van observar
canvis en els paràmetres hematològics, que alhora es recolzen en altres observacions fetes en subjectes
oxidatiu en plasma. En canvi, en el present estudi s’observa que l’activitat de la creatina quinasa en
plasma disminueix significativament a la sessió 20 respecte a la sessió 1. Per tant, aquesta disminució
del marcador de dany oxidatiu i tissular evidencia el procés de recuperació.
Les ROS actuarien com a efectors claus en nombroses senyals de transducció. Una de les respostes
derivades de l’augment de ROS seria l’activació del factor nuclear kappa β (NF-κβ), el qual és un
regulador central de la immunitat, la inflamació i la supervivència cel·lular. A més, la inducció de NF- κβ
presenta un paper crucial en la iniciació de mecanismes de protecció com la inducció d’una major
expressió dels enzims antioxidants encarregats d’eliminar ROS, com ara la catalasa i la superòxid
dismutasa extracel·lular (EC-SOD) (40,41). En el present estudi, es demostra com els nivells augmentats
de ROS, derivats de la teràpia amb OHB, provoquen un augment de l’activitat dels enzims antioxidants,
però no indueixen un efecte directe sobre la síntesi i possible secreció dels enzims antioxidants, ja que
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sans, on es comprovà que les sessions de OHB no induïen cap tipus de canvi en marcadors de dany
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no s’observa un augment dels nivells proteics de catalasa i EC-SOD, de manera que els seus nivells
circulants es mantenen constant. Aquests resultats obtinguts es recolzen en altres estudis anteriors, en
els quals no s’evidencien augments de mRNA de catalasa i EC-SOD com a resposta a l’estrès oxidatiu
(42). D’aquesta manera, es demostra que els mecanismes derivats dels efectes de ROS associats a la
OHB tan sols actuen modulant l’activitat enzimàtica i no tenen efecte evident sobre l’expressió gènica.
Per tant, com a resposta als nivells augmentats de ROS, derivats del tractament amb oxigen hiperbàric,
és produiria una activació enzimàtica, acompanyada per un augment de l’activitat, més que una
activació transcripcional, situació en la qual s’hauria d’observar uns nivells mRNA majors i una major
expressió proteica.
Per altra banda, l’augment de ROS que s’experimenta amb el tractament també pot induir una sèrie
d’efectes adversos. Entre els efectes perjudicials de ROS, destaquen el dany en lípids, proteïnes i àcids
nucleics. El dany en lípids es mesura amb els nivells de MDA circulants, i el dany en les proteïnes amb
l’índex de carbonils. Tal i com es pot observar en els resultats, els nivells de MDA i l’índex de carbonils
mostren una tendència a la disminució al llarg de les sessions, encara que no sempre de forma
significativa. Els nivells de MDA circulants disminueixen de forma significativa en la vintena sessió
respecte de la primera. Per altra banda, abans i el després de cada sessió es pot observar un lleuger
augment tant dels nivells de MDA com de l’índex de carbonils, degut als inevitables efectes de ROS a
curt termini sobre aquestes molècules. Globalment però, la tendència a la disminució dels marcadors de
dany oxidatiu al llarg de les sessions, seria resultat d’una disminució de l’estrès oxidatiu cel·lular,
situació derivada de l’augment de l’activitat dels enzims antioxidants.
La resposta inflamatòria permet a l’organisme lluitar contra la infecció. Per una banda, l’augment que
experimenten les ROS deriva en la inducció de la quimiotaxis dels neutròfils, i alhora la presència de
oxigen és crítica per la prevenció de la infecció i la fase inflamatòria. En el present estudi, també es
constata la participació de la resposta immune en el procés de recuperació de les ferides cròniques,
perquè tant la inflamació com la resposta de fase aguda, que conformen la resposta immune innata,
presenten una estreta relació amb les ROS. Els neutròfils i monòcits que migren al focus del dany
promouen un augment de les ROS, generant una explosió oxidativa, mitjada per la NADPH oxidasa.
Durant la resposta de fase aguda, els macròfags tissulars diferenciats alliberen IL-6 per tal de mantenir
la resposta de fase aguda. En el present estudi però, no s’observa un augment significatiu de IL-6. Per
neutròfils per tal de disminuir la sensibilitat davant els estímuls característics de la resposta de fase
aguda,

contribuint a la reducció de la resposta inflamatòria i així facilitar la recuperació dels teixits

danyats. Com a mecanisme derivat a la resposta de fase aguda, els enzims antioxidants també poden
ser activats. Aquesta activació depèn tant de la capacitat de l’estrès oxidatiu per desencadenar la
resposta antioxidant, com de la pròpia activitat antioxidant de l’enzim. Diversos estudis han evidenciat
la capacitat de nombroses citoquines per augmentar l’activitat de Mn-superòxid dismutasa i catalasa
(45). Per tant, el lleuger augment de IL-6 que s’observa després de cada sessió amb OHB, encara que
no de forma significativa, podria contribuir a l’augment de l’activitat dels enzims antioxidants.
En la curació de ferides cronificades, la angiogènesi i neovascularització són dos processos crucials i
essencials per l’èxit de la recuperació de la zona afectada (43). En la teràpia amb OHB, al augmentar els
nivells de ROS de forma moderada, es promou un augment de la producció de substàncies
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tant, les sessions repetitives d'HBO podrien induir una adaptació de la maquinària oxidativa dels
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angiogèniques (40,44). El factor de creixement de l’endotelial vascular (VEGF) és considerat un dels
factors angiogènics més importants i té un potent efecte estimulador del creixement de les cèl·lules
endotelials, i alhora actua com a mediador de la permeabilitat vascular. En l’inici d’una ferida, la hipòxia
i ROS estimulen els fibroblasts, queratinòcits i macròfags a alliberar VEGF, però a mesura que va
avançant el procés de inflamació, els nivells d’oxigenació requerits són de cada vegada majors, de
forma que la hipòxia generalitzada debilita el procés de neovascularització (43). Mitjançant el
tractament amb teràpia hiperbàrica, s’allargaria el temps d’actuació de ROS, on en un primer moment
derivarien de l’oxigen ja present en el teixit, i posteriorment de l’aportació a l’organisme a través de
OHB. D’aquesta manera, durant la cicatrització de ferides, les ROS podrien actuar com a mediadors de
senyalització regulant la producció de VEGF de forma més perllongada en el temps, alhora que
indueixen una varietat de respostes cel·lulars. Aquestes conclusions deriven d‘estudis anteriors, on es va
determinar l’efectivitat de HBO en estimular l'expressió del VEGF, millorant el procés de recuperació del
teixit danyat. Concretament, en un estudi fet amb cèl·lules endotelials de vena umbilical humana, es va
demostrar un augment significatiu en l'expressió de VEGF després del tractament amb oxigen
hiperbàric (40,44).
Perquè la recuperació de les ferides sigui més efectiva, és de vital importància que l’oxigen tingui la
capacitat d’estendre-se i ocupar la zona lesionada. En aquest procés, la endotelina-1, principal factor
vasoconstrictor derivat de l'endoteli, conformaria l’element essencial, ja que participa en la regulació del
to vascular basal. En diverses experimentacions, es va observar una disminució dels valors al llarg de les
sessions, mostrant-se una reducció significativa després de 20 sessions amb HBO respecte als valors
inicials. Així, en el procés de recuperació de ferides, la endotelina-1 tindria un paper crucial per l’èxit del
procés, al permetre la exitosa arribada d’oxigen a la zona lesionada, mitjançant el manteniment del to
vascular basal ideal per l’arribada de majors quantitat d’oxigen. Aquesta major arribada d’oxigen a la
zona, provocaria un augment dels nivells d’oxigen tissular en la zona danyada, contribuint al mateix
temps al procés de neovascularització i d’angiogènesi present. Per tant, aquesta resposta de
l’endotelina-1 podria ser important per mantenir el to vascular adequat en el procés de recuperació,
possibilitant l’augment del flux sanguini vascular i conseqüentment augmentant la disponibilitat
d'oxigen als teixits ferits (40).
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7.Conclusions
En conclusió, l’OHB és una eina d’utilitat pel tractament de ferides cronificades associades a condicions
d’hipòxia i problemes en l’oxigenació tissular, com són les ferides derivades de la diabetis. Les sessions
repetitives d'HBO indueixen un augment de l’oxigen dissolt que pot conduir a una major producció de
ROS, iniciant una resposta protectora en l’organisme per contrarestar aquests efectes, i per tant,
l’oxigen tindria un rol crucial en la curació de les ferides, degut a la seva participació en els múltiples
processos de curació de ferides ulceroses. Els presents resultats indiquen que el tractament amb OHB
regula la resposta antioxidant plasmàtica (augmentant la seva activitat), i alhora modula la angiogènesi i
el to vascular, al augmentar els nivells de VEGF i reduir els d’endotelina 1. Tots aquestes canvis
conformen el conjunt de respostes que poden afavorir la curació de les ferides. Així i tot, més
evidències són necessàries per aprofundir en el coneixement dels mecanismes moleculars i efectes
beneficiosos de l’OHB en el maneig de ferides cronificades.
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