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RESUM 

 L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una malaltia neurodegenerativa caracteritzada 

per una pèrdua selectiva de motoneurones. Encara que es desconeixen les causes exactes de la 

degeneració, s’han proposat diferents mecanismes que hi participen com l’excitotoxicitat, la 

pèrdua de suport tròfic o la neuroinflamació. Hem desenvolupat un model reproduïble de 

degeneració lenta de motoneurones en cultiu organotípic de medul·la espinal per administració 

de l’inhibidor de la recaptació de glutamat THA , que imita una característica de l’ELA com és 

la pèrdua de transportadors de glutamat. L’administració de THA provoca una mort 

significativa de motoneurones a les 3 i 4 setmanes de tractament associada a la pèrdua de 

neurofilament. El VEGF, un factor de creixement que s’ha implicat en la patogènesi de l’ELA, 

protegeix de la degeneració excitotòxica de les motoneurones mitjançant un mecanisme 

molecular que implica l’activació del receptor VEGFR2, la fosforilació d’Akt i també a les 

proteïnes antiapoptòtiques Bcl-2 i survivina. 

 Considerant que la pèrdua de suport tròfic s’ha proposat com un dels mecanismes 

implicats en la degeneració de motoneurones en ELA, s’ha demostrat que la privació de sèrum 

produeix una pèrdua significativa de motoneurones espinals associada a una activació de la 

p38MAPK. El VEGF evita la pèrdua de motoneurones inhibint la fosforilació i activació de la 

p38MAPK i restablint els nivells de Bcl-2 via PI3-K/Akt. Aquests resultats mostren el paper 

neuroprotector del VEGF en motoneurones espinals tant en condicions de privació de sèrum 

com d’excitotoxicitat. 

 En els darrers anys, la neuroinflamació està emergent com un factor rellevant en la 

pèrdua de motoneurones en l’ELA. Estudis previs han descrit nivells elevats de la citocina 

proinflamatòria TNF-α tant en pacients com en el model animal de la malaltia, i, en aquest 

sentit, s’ha demostrat que el TNF-α potencia la degeneració excitotòxica de motoneurones 

espinals produint canvis en l’expressió dels transportador de glutamat GLT-1, en la funcionalitat 

dels receptors de glutamat, una oxidació proteica incrementada i un augment de la translocació 

nuclear del factor de transcripció NF-κB. El CAPE, un conegut antioxidant i antiinflamatori, 

evita la pèrdua de motoneurones mitjançant el restabliment dels nivells normals de GLT-1 i la 

inhibició de l’estrès oxidatiu. 

 La pèrdua de motoneurones en l’ELA va acompanyada d’atròfia muscular i s’ha 

suggerit que els nivells elevats de citocines proinflamatòries tenen una relació directa amb els 

processos de pèrdua de massa muscular. S’ha mostrat que la citocina TNF-α indueix 

directament apoptosi en miotúbuls diferenciats, i que l’efecte antiapoptòtic de TNF-α pot ser 

revertit en presència de la citocina IFN-γ per dos mecanismes complementaris: la regulació a la 

baixa de TNFR2 i l’augment de l’activitat de NF-κB dependent de TNF-α; que resulta en uns 

nivells augmentats de la proteïna inhibidora de l’apoptosi c-IAP1. 
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RESUMEN 

 La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa 

caracterizada por una pérdida selectiva de motoneuronas. Aunque se desconocen las causas 

exactas de la degeneración, se han propuesto diferentes mecanismos que participan como la 

excitotoxicidad, la pérdida de soporte trófico y la neuroinflamación. Hemos desarrollado un 

modelo reproducible de degeneración lenta de motoneuronas por administración del inhibidor 

de la recaptación de glutamato THA, que imita una característica de la ELA como es la pérdida 

de transportadores de glutamato. La administración de THA provoca una muerte significativa de 

motoneuronas a las 3 y 4 semanas de tratamiento, asociada a la pérdida de neurofilamento. El 

VEGF, un factor de crecimiento que se ha implicado en la patogénesis de la ELA, protege de la 

degeneración excitotóxica de motoneuronas mediante un mecanismo molecular que implica la 

activación de VEGFR2, la fosforilación de Akt y también a las proteínas antiapoptóticas Bcl-2 y 

survivina. 

 Considerando que la pérdida de soporte trófico se ha propuesto como uno de los 

mecanismos implicados en la degeneración de motoneuronas en ELA, se ha demostrado que la 

privación de suero produce una pérdida significativa de motoneuronas espinales inhibiendo la 

fosforilación y activación de la p38MAPK y restableciendo los niveles de Bcl-2 via PI3-K/Akt. 

Estos resultados muestran el papel neuroprotector del VEGF en motoneuronas espinales tanto 

en condiciones de privación de suero como en excitotoxicidad. 

 En los últimos años, la neuroinflamación está emergiendo como un factor relevante en 

la pérdida de motoneuronas en ELA. Estudios previos han descrito niveles elevados de la 

citoquina proinflamatoria TNF-α, tanto en pacientes como en el modelo animal de la 

enfermedad, y, en este sentido se ha demostrado que el TNF-α potencia la degeneración 

excitotóxica de motoneuronas espinales produciendo cambios en la expresión del transportador 

de glutamato GLT-1, en la funcionalidad de los receptores de glutamato, una oxidación proteica 

incrementada y un aumento de la translocación nuclear del factor de transcripción NF-κB. El 

CAPE es un conocido antioxidante y antiinflamatorio que evita la pérdida de motoneuronas 

mediante el restablecimiento de los niveles normales de GLT-1 y la inhibición del estrés 

oxidativo. 

 La pérdida de motoneuronas en ELA va acompañada de atrofia muscular y se ha 

sugerido que los niveles elevados de citoquinas proinflamatorias tienen una relación directa con 

los procesos de pérdida de masa muscular. Se ha demostrado que la citoquina TNF-α induce 

directamente la apoptosis en miotubos diferenciados, y que el efecto apoptótico de TNF-α 

puede ser revertido en presencia de IFN-γ por dos mecanismos complementarios: la regulación a 

la baja de TNFR2 y el aumento de la actividad de NF-κB dependiente de TNF-α; que resulta en 

unos niveles incrementados de la proteína inhibidora de la apoptosis c-IAP1. 
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ABSTRACT 

 Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease characterized by the 

selective loss of motoneurons. Although the molecular mechanisms causing the disease remain 

unknown, excitotoxicity, loss of trophic support and neuroinflammation have been proposed as 

causes of degeneration. We have developed a reproducible model of slow degeneration of 

motoneurons in cultured organotypic spinal cord slices, based on the selective inhibition of 

glutamate uptake with THA to mimic the glutamate transport defect that is known to occur in 

ALS. THA administration causes a significant death of motoneurons after 3 and 4 weeks of 

treatment that involves a loss of neurofilament. VEGF, a growth factor implicated in ALS 

pathogenesis, has neuroprotective effects in rat spinal cord against chronic glutamate 

excitotoxicity by activating VEGFR2, Akt signal transduction pathway and the anti-apoptotic 

proteins Bcl-2 and survivin.  

 As loss of trophic support has been proposed as a mechanism implicated in motoneuron 

degeneration in ALS, it has been demonstrated that serum deprivation produces a significant 

loss of spinal cord motoneurons associated to an activation of p38MAPK. VEGF protects 

against motoneuron loss by inhibiting p38MAPK phosphorylation and restoring Bcl-2 levels via 

PI3-K/Akt. Together, these results show the neuroprotective role of VEGF in spinal 

motoneurons both in serum starvation and excitotoxic conditions. 

 Recently, the neuroinflammatory response has emerged as a relevant contributor to 

motoneurons loss in ALS. Previous studies have described high levels of pro-inflammatory 

cytokines such as TNF-α both in humans and animal models of ALS; in this regard, it has been 

shown that TNF-α potentiates excitototoxic motoneuron degeneration by producing changes in 

glutamate transporter GLT-1 and in glutamate receptors activity, an increase in protein 

oxidation and a rise in nuclear translocation of the transcription factor NF-κB. CAPE is a 

antioxidant and anti-inflammatory drug that avoids motoneuron loss through the restoration of 

normal levels of GLT-1 and an inhibition of oxidative stress. 

 Motoneuron degeneration in ALS is also associated with muscular atrophy and it has 

been suggested that high levels of pro-inflammatory cytokines have a direct relationship with 

muscle waste processes. It has been demonstrated that the cytokine TNF-α directly induces 

apoptosis in differentiated myotubes and that the apoptotic effect of TNF-α is fully reverted in 

the presence of the cytokine IFN-γ by two complementary mechanisms: the down-regulation of 

TNFR2 and the increased activity of the TNF-α-dependent transcription factor NF-κB, resulting 

in increased levels of the inhibitor of apoptosis protein c-IAP1. 
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ABREVIATURES 

 
AMPA: α-Amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propionat 

BDNF: factor neurotròfic derivat de cervell 

BS: baix sèrum 

BSA: albúmina sèrica bovina 

CAPE: fenetil èster de l’àcid cafeic 

CNQX: 6-ciano-7-nitro-quinoxalina-2,3-(1H,4H)-diona 
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FUDR: fluorodeoxiuridina 

GDNF: factor neurotròfic derivat de línia cel·lular glial 

GFAP: proteïna acídica fibril·lar glial  

GLT-1: transportador glial de glutamat 1 

GluR: receptor de glutamat 

HRP: peroxidasa de rave 

HS: sèrum de cavall 

IκκκκB: inhibidor de NF-κB 
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MEK: proteïna cinasa activada per mitogen i cinasa de l’ERK 
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VEGF: factor de creixement vascular endotelial 

VEGFR: receptor de VEGF 
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I. INTRODUCCIÓ 

 

1. MORT CEL·LULAR 

La majoria de poblacions de cèl·lules diferenciades de vertebrats estan subjectes a 

recanvi mitjançant la mort i la divisió cel·lular. La regulació de la supervivència cel·lular és tan 

important com la regulació de la proliferació. A més, la mort cel·lular, independentment del 

tipus que sigui, juga un paper molt important en la malaltia, tant per excés com per defecte. La 

manera històrica de classificació dels tipus de mort cel·lular diferencia dos tipus de mort: 

apoptosi i necrosi. Així, la mort cel·lular programada (apoptosi) es caracteritza per una sèrie de 

canvis morfològics durant els quals la cèl·lula i el nucli es contreuen, condensant-se i  

fragmentant-se. Pel contrari, les cèl·lules que moren accidentalment, com a resultat d’una lesió 

aguda, generalment s’inflen i esclaten en un procés denominat necrosi cel·lular. En aquest tipus 

de mort les cèl·lules alliberen el seu contingut citosòlic a l’espai extracel·lular i provoquen una 

resposta inflamatòria. 

Mentre que la distinció entre necrosi i apoptosi és òbvia en determinades situacions, en 

altres, la línia de divisió entre aquests dos tipus principals de mort cel·lular és difusa. Per 

exemple, s’han descrit perfils de mort morfològicament alternatius com la parapoptosi, una 

forma de mort programada no apoptòtica que es caracteritza per una gran vacuolització 

citoplasmàtica però sense fragmentació nuclear ni d’altres característiques típicament 

apoptòtiques. D’altra banda,  determinades cèl·lules que moren exhibeixen algunes (encara que 

no totes) característiques distintives tant de cèl·lules apoptòtiques com necròtiques. Per 

exemple, les lesions excitotòxiques en l’estriat de rata adulta resulten en una mort neuronal 

associada a fragmentació del DNA (DNA laddering) característica de l’apoptosi, malgrat les 

neurones tenen ultraestructuralment aspecte necròtic (Portera-Cailliau et al., 1997). Així mateix, 

certs marcadors de mort poden ser expressats tant per cèl·lules apoptòtiques com necròtiques. A 

més, els mateixos tipus cel·lulars poden desenvolupar una mort apoptòtica o necròtica en 

resposta a diferents estímuls. Progressivament s’està aclarint que el que determina el destí de la 

cèl·lula és la intensitat de l’agressió i els nivells d’expressió de transductors del senyal després 

de l’estímul, així com l’extensió de la sobrecàrrega de calci i dels nivells intracel·lulars d’ATP. 

Un factor addicional per considerar és la distribució temporal de les condicions iniciadores de la 

mort cel·lular: les agressions produïdes d’una manera aguda generen respostes diferents a les 

agressions similars produïdes a la cèl·lula durant períodes de temps prolongats.  Estudis recents 

suggereixen que les cascades de caspases i calpaïnes estan fortament interrelacionades, i una 

comprensió del diàleg entre aquestes proteases podria permetre un major enteniment de com els 

límits entre la mort cel·lular apoptòtica i necròtica s’han tornat borrosos (Harwood et al., 2005; 

Portera-Cailliau et al., 1997). La idea que actualment defensen més investigadors, en comptes 
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de distints tipus de mort cel·lular, és l’existència d’un continu de respostes que orquestren la 

destrucció cel·lular, que es manifesta en patrons morfològics macroscòpics estereotipats (revisat 

per Syntichaki and Tavernarakis, 2003). 

1.1 Apoptosi 

 La mort cel·lular programada és reconeguda com a un element crític en l’eliminació de 

cèl·lules després d’exposar-les a compostos tòxics, així com durant el desenvolupament i en 

desordres degeneratius. L’apoptosi és una resposta comuna de les cèl·lules davant l’estrès causat 

per canvis ambientals com, per exemple, la falta de suport tròfic per privació de sèrum en 

cèl·lules en cultiu (Gratton et al., 2001). Aquest procés de mort cel·lular va ser anomenat 

“apoptosi” per primera vegada per Kerr, Wyllie i Currie el 1972, i es va descriure com un 

procés fisiològic de mort cel·lular pel qual les cèl·lules supèrflues o potencialment perilloses són 

eliminades (Kerr et al., 1972). El terme apoptosi, d’etimologia grega, fa referència a la caiguda 

de les fulles dels arbres, i es va introduir a la literatura científica per diferenciar el procés de 

mort cel·lular fisiològica. Avui en dia es reconeix que l’apoptosi juga un paper crucial en el 

desenvolupament, homeòstasi, defensa i envelliment dels organismes pluricel·lulars, participant 

en el recanvi cel·lular, sistema immune, desenvolupament embrionari, metamorfosi i en l’atròfia 

depenent d’hormones. D’altra banda, s’ha demostrat que una desregulació de l’apoptosi pot 

desencadenar un gran nombre de patologies, tant per excés (sida, malalties degeneratives com 

l’Alzheimer, el Parkinson o l’esclerosi lateral amiotròfica, dany isquèmic, síndromes 

mielodisplàsiques...) com per dèficit (càncer, malalties autoimmunes, infeccions virals...). Les 

alteracions que caracteritzen la mort per apoptosi són tant morfològiques com bioquímiques. 

Morfològicament, les cèl·lules presenten una condensació del citoplasma i del nucli, la cèl·lula 

es fa més petita i apareixen a la superfície de la membrana protuberàncies (blebs). A 

continuació, el nucli es fragmenta i s’encapsula en vesícules envoltades de membrana (és el que 

s’anomenen cossos apoptòtics). In vivo, aquest procés culmina amb el reconeixement i 

fagocitosi dels cossos apoptòtics pels macròfags, evitant així l’alliberament del contingut 

intracel·lular i la conseqüent resposta inflamatòria. Bioquímicament, les cèl·lules apoptòtiques 

es caracteritzen per una degradació del DNA genòmic en fragments internucleosomals múltiples 

de 180 parells de bases, exposició de residus de fosfatidilserina a la cara externa de la 

membrana plasmàtica i una proteòlisi selectiva (revisat per Danial and Korsmeyer, 2004). 
Els canvis morfològics i bioquímics són deguts a l’activació de les proteases caspases. 

Es caracteritzen per ser cisteïna proteases amb una especificitat característica i per proteolitzar 

els substrats després d’un residu d’aspàrtic (cisteïna aspartasa). Es sintetitzen en forma de 

zimògens (precursors inactius) de 30-50 kDa amb un domini N-terminal (prodomini), un domini 

que donarà lloc a la subunitat gran i un domini que donarà lloc a la subunitat petita. L’activació 

requereix la proteòlisi entre els dominis, seguit de l’associació de les subunitats gran i petita per 
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formar un heterodímer. A continuació, dos heterodímers s’associen per formar un 

heterotetràmer amb dos centres catalítics. En resposta a un estímul apoptòtic, hi ha un ordre 

d’activació de les caspases: unes s’activen primer (iniciadores) i les altres (efectores) s’activen 

en resposta a les iniciadores. Les caspases iniciadores (caspasa-8, -9 i CED-3) són les primeres 

caspases que s’activen per l’estímul apoptòtic i inicien la cascada activant les caspases 

efectores. Les caspases efectores (caspasa-3, -6 i -7), que sembla que només poden activar-se 

per caspases iniciadores, s’encarreguen del desensamblatge cel·lular. L’estímul apoptòtic 

indueix el reclutament i agregació de les formes zimògenes de les caspases i aquest fet 

desencadena l’activació i autocatàlisi. Aquest reclutament de caspases té lloc mitjançant la 

interacció entre els dominis caracteritzats com: 

- Dominis de mort (DDs, de l’anglès death domains), que es troben normalment en els 

components superiors de les vies d’apoptosi com en els receptors i en les molècules 

adaptadores que recluten aquests receptors. 

- Dominis efectors de mort (DEDs, de l’anglès death effector domains), que són 

generalment responsables del reclutament de caspases iniciadores cap a molècules 

adaptadores que formen part dels complexos iniciadors de la mort. 

- Dominis de reclutament de caspases (CARDs, de l’anglès caspase recruitment 

domains), que són generalment responsables del reclutament de caspases iniciadores 

cap a molècules adaptadores que formen part dels complexos iniciadors de la mort.  

Els canvis morfològics i bioquímics característics de l’apoptosi són deguts al fet que les 

caspases un cop activades, proteolitzen proteïnes que són essencials per a la integritat de la 

cèl·lula. Les caspases actuen sobre substrats específics de forma coordinada, resultant en una 

pèrdua de funció. Els substrats participen en la replicació del DNA (factor de replicació C), 

transcripció i empalmament (splicing) (U1-70K), reparació del DNA (poli-ADP-ribosa- 

polimerasa, PARP i DNA-PK), proteïnes del citosquelet (gelsolina, FAK i PAK2), proteïnes 

d’estructures nuclears i proteïnes que inhibeixen l’apoptosi com ICAD que actua inhibint 

l’activació de la Dnasa CAD (Lavrik et al., 2005b). 

Un altre grup de caspases són les denominades caspases inflamatòries, també conegudes 

com caspases processadores de citocines (que inclouen les caspases-1, -2, -4, -5, -12, -13, -14), 

que mitjancen la maduració de citocines proinflamatòries. S’ha descrit que la caspasa-1 s’activa 

per l’absència de factors de creixement (Jung et al., 1996), que hidrolitza a la caspasa-3 in vitro i 

que promou el processament i activació de la interleucina-1b (IL-1b), molècula implicada en la 

mort neuronal (Troy et al., 1996). La caspasa-2, s’activa després de la seva unió a una molècula 

adaptadora que a la vegada s’uneix a una part del complex de senyalització del receptor de 

factor de necrosi tumoral alfa (TNF-α). La caspasa-2 activa pot processar el seu propi precursor 

(Ahmad et al., 1997). 
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1.1.1 Reguladors de l’apoptosi 

L’activació i la inactivació de les caspases són regulades per vàries proteïnes, ions i 

altres factors com les famílies de proteïnes IAP i Bcl-2, calpaïna o l’ió Ca2+. 

A. Família de BCL-2 

Bcl-2 dóna nom a una família de proteïnes reguladores de l’apoptosi, algunes de les 

quals són inhibidores (grup I) i altres d’inductores (grup II). Els membres antiapoptòtics 

inclouen Bcl-2, Bcl-XL, MCL-1, A1 i Bcl-W, mentre que els membres proapoptòtics inclouen 

Bax i Bak (revisat per Danial and Korsmeyer, 2004). Bcl-2 va ser descobert com l’oncogèn 

present en la translocació t(14;18) detectada en limfomes i leucèmies de limfòcits B, la funció 

del qual és augmentar la supervivència. El mecanisme de regulació de l’apoptosi pels membres 

de Bcl-2 encara no es coneix en detall, però s’ha proposat que hi participen els fenòmens 

següents: 

- capacitat de formar heterodímers entre membres antiapoptòtics i proapoptòtics, 

- canvis en la localització subcel·lular, 

- capacitat de formar canals. 

A més, mitjançant el citocrom c, AIF i altres, les proteïnes de la família Bcl-2 poden 

regular indirectament l’activitat de les caspases en vies apoptòtiques (Danial and Korsmeyer, 

2004; Fan et al., 2005). 

B. Família de IAPs 

La família de proteïnes inhibidores de l’apoptosi, IAPs (de l’anglès inhibitor of 

apoptosis), van ser descobertes en baculovirus, com proteïnes que promouen la supervivència 

de cèl·lules hostes infectades. Tenen la capacitat d’inhibir l’apoptosi i es caracteritzen per tenir 

repeticions del domini anomenat BIR. En humans s’han clonat 5 membres d’aquesta família: c-

IAP-1, c-IAP-2, XIAP, NAIP i survivina. D’aquests, c-IAP-1, c-IAP-2, XIAP i survivina s’ha 

demostrat que inhibeixen directament les caspases executores -3 i -7 i la caspasa iniciadora -9. 

Aquest fet posa de manifest la capacitat de les IAPs d’inhibir la via d’apoptosi mitocondrial (per 

inhibir la caspasa-9) i la via dels receptors de la mort (per inhibir la caspasa-3, que s’activa per 

la caspasa-8) (Deveraux and Reed, 1999; Schimmer, 2004). 

C. Calpaïna i ió calci  

La calpaïna és una espècie de cisteïna proteasa dependent de calci de la família 

papaïnasa. Es creu que la calpaïna és activada tant en apoptosi com en necrosi. La calpaïna i la 

caspasa-3 comparteixen diferents substrats, incloent la fodrina i la PARP. En l’apoptosi induïda 

per estrès de reticle endoplasmàtic, les funcions de la calpaïna són especialment importants per 

l’homeòstasi alterada del calci. D’altra banda, la calpaïna és capaç de tallar Bcl-xL en la regió 

del bucle, el que converteix a Bcl-xL d’una molècula proapoptòtica a una molècula 

antiapoptòtica (Fan et al., 2005). Estudis recents suggereixen que les cascades de caspases i 

calpaïna estan molt relacionades, i una apreciació de com ocorr el diàleg entre aquestes 
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proteases podria suposar un major enteniment dels límits entre mort cel·lular necròtica i 

apoptòtica (Harwood et al., 2005). 

1.1.2 Mecanismes d’inducció d’apoptosi 

Les vies d’inducció d’apoptosi més conegudes són la via dels receptors de mort i la via 

mitocondrial (Slee et al., 1999). A més, cal considerar també la via induïda en la citotoxicitat 

dels limfòcits T citotòxics i la via del reticle endoplasmàtic.  

A. Via d’apoptosi per receptors de mort 

Els receptors de mort són un grup de receptors que en activar-se indueixen apoptosi. 

Pertanyen a la família de receptors TNF/NGF que es caracteritza per tenir dominis 

extracel·lulars similars rics en cisteïna. Tenen en comú un domini que és responsable de 

transduir el senyal de mort, l’anomenat “domini de mort” en la regió citoplasmàtica. De forma 

general, la unió de lligands específics als receptors de la mort indueix l’oligomerització 

d’aquests; a continuació, els dominis DD recluten molècules adaptadores mitjançant les quals es 

recluten directament les caspases. L’oligomerització de la caspasa-8, iniciadora en aquest tipus 

d’estímul apoptòtic, i la seva activació, provoca la proteòlisi directa de la caspasa-3, el que 

produeix la inducció de l’apoptosi. Els receptors de mort més estudiats són: Fas, TNFR i 

TRAIL-R (de l’anglès TNF-related apoptosis inducing ligand receptor) (Figura 1) (Lavrik et 

al., 2005a). 

El sistema Fas/FasL juga un paper molt important en diversos processos del sistema 

immunològic. El receptor Fas s’expressa de forma ubiqua; en canvi, FasL té un patró 

d’expressió molt més restringit: entre d’altres, s’indueix en limfòcits T i en cèl·lules NK (de 

l’anglès natural killer) durant el procés d’activació (Nagata, 1996), però també pot expressar-se 

en altres tipus cel·lulars com per exemple a motoneurones després de la privació de factors 

tròfics (Raoul et al., 1999). Aquest sistema participa en processos com: 

- l’eliminació dels mateixos limfòcits T activats, 

- l’eliminació de limfòcits B activats, 

- l’eliminació de cèl·lules infectades per virus o cèl·lules canceroses, 

- l’eliminació de cèl·lules inflamatòries. 

La unió de FasL o anticossos agonistes al receptor Fas en provoca l’agregació. 

L’oligomerització de Fas és un prerequisit per a la inducció d’apoptosi (Dhein et al., 1992) i es 

suposa que la trimerització és la forma més probable per homologia a TNFR. L’oligomerització 

indueix el reclutament de la molècula adaptadora FADD que s’agrega al domini DD de Fas que 

forma part del complex anomenat DISC (de l’anglès death inducing signalling complex). 

Aquest complex indueix el reclutament de la caspasa-8, que es creu suficient per a la seva 

autoactivació (Krammer, 2000). 

El TNF és una citocina pleiotròpica produïda predominantment per macròfags i cèl·lules 

T. Estimula la proliferació, mostra activitat citolítica o citostàtica contra cèl·lules tumorals, 
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indueix respostes inflamatòries i antivíriques, i regula les respostes immunes. Exerceix els seus 

efectes biològics via els receptors TNFR1 (també conegut com p55TNFR, p60) i TNFR2 

(també conegut com p75TNFR, p80). Aquests receptors presenten una homologia significativa 

en els seus dominis extracel·lulars, encara que difereixen en els seus dominis citoplasmàtics. El 

TNFR1, a diferència del TNFR2, conté un DD en la part citoplasmàtica, que és essencial per al 

desencadenament de la mort apoptòtica, mentre que la funció del receptor TNFR2 es coneix 

poc. Els TNFRs no presenten activitat enzimàtica, per la qual cosa depenen del reclutament 

d’altres molècules per a la seva senyalització. El lligand TNF s’uneix al receptor (TNFR1) que 

trimeritza i s’associa via el seu DD amb la proteïna adaptadora TRADD (de l’anglès TNFR-

Associated Death Domain). TRADD serveix com a molècula plataforma per reclutar altres 

molècules adaptadores, denominades FADD, TRAF-2 (de l’anglès TNFR-Associated Factor-2) 

i RIP (de l’anglès Receptor Interactive Protein). La proteïna RIP estimula la via que provoca 

l’activació de NF-κB, mentre que FADD activa la via apoptòtica (similar a l’observada per a 

l’apoptosi mitjançant Fas) en la qual recluta i activa caspases reguladores i efectores (revisat per 

MacEwan, 2002).  

 

 

 

FIGURA 1. Vies de senyalització implicades en la mort cel·lular apoptòtica. Vies desencadenades a 

partir dels receptors de mort que duen a la mort cel·lular programada (adaptat del catàleg de Cell 

Signaling). 
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La via de transducció de senyals activada per TRAIL la formen els receptors TRAILR-1 

i TRAILR-2 que indueixen apoptosi i TRAILR-4; a l’activar-se indueixen el reclutament de 

FADD/Mort1 i de la caspasa-8. Tant els receptors com TRAIL, s’expressen en diferents teixits, 

fet que suggereix que hi ha mecanismes de protecció de la unió de TRAIL al seu receptor per 

evitar l’apoptosi indiscriminada. S’ha proposat que el paper fisiològic de TRAIL seria el de 

formar part de la resposta induïda per interferons (IFN), ja que s’indueix en resposta a IFN, 

participant en el desencadenament de l’acció antitumoral (anticancerosa) i antivírica dels IFNs 

(Walczak and Krammer, 2000).  

B. Via d’apoptosi mitocondrial 

Inicialment, el mitocondri es considerava un element passiu en la mort cel·lular, però el 

fet que Bcl-2 es trobés localitzat a la membrana externa mitocondrial (Krajewski et al., 1993; 

Monaghan et al., 1992) va suggerir que el mitocondri podria tenir una altra funció. Es va 

proposar que els ROS (de l’anglès radical oxygen species, espècies reactives de l’oxigen) 

generats a partir de la cadena de transport d’electrons podrien ser un senyal apoptòtic i que Bcl-

2 podria funcionar com a antioxidant, ja que la sobreexpressió de Bcl-2 inhibia l’apoptosi i la 

generació de ROS. Però, es va demostrar que en cèl·lules que no tenien DNA mitocondrial (i per 

tant sense cadena respiratòria), l’apoptosi i la protecció per Bcl-2 era normal, confirmant que els 

ROS no són indispensables per activar les caspases (Jacobson et al., 1993). Més tard, es va 

provar que la inducció d’apoptosi i la inhibició per Bcl-2 és dependent de la presència de 

mitocondris (Newmeyer et al., 1994). El citocrom c indueix l’activació de caspasa-3 en 

extractes citosòlics in vitro. A més, es demostrà que en cèl·lules tractades amb agents 

proapoptòtics com l’estaurosporina s’induïa l’alliberació de citocrom c del mitocondri cap al 

citosol causant l’activació de les caspases (Fadeel and Orrenius, 2005; Liu et al., 1996a). 

El mitocondri no només es necessita per a la producció d’ATP, també juga un paper 

central en l’apoptosi, actuant com un “magatzem de verí” que allibera nombroses proteïnes 

proapoptòtiques al citosol durant l’apoptosi intrínseca (dependent del mitocondri). L’alliberació 

del citocrom c des de l’espai intermembrana del mitocondri, provoca la seva unió a la proteïna 

adaptadora Apaf-1, que oligomeritza per formar una roda de mort que recluta la procaspasa-9 en 

presència d’ATP i permet el seu autoprocessament i activació. Aquest complex es denomina 

apoptosoma i es requereix per al tall i activació de la caspasa-3, la principal caspasa efectora, 

per part de la caspasa-9. La interacció entre Apaf-1 i la procaspasa-9 està mitjançada pel 

denominat domini de reclutament de caspases (CARD, de l’anglès caspase recruitment domain) 

present en les dues proteïnes. D’altra banda, l’apoptosi intrínseca també pot operar d’una 

manera independent de caspases, per exemple per l’alliberació des del mitocondri de factor 

inductor de l’apoptosi (AIF), una flavoproteïna que després de la inducció de l’apoptosi, es 

transloca al nucli on participa en la degradació del DNA, o en l’alliberació d’EndoG, una 
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endonucleasa que desencadena la fragmentació del DNA independent de caspases en cèl·lules 

de mamífer (revisat per Fadeel and Orrenius, 2005). 

La via mitocondrial pot participar de les següents formes en el procés de mort cel·lular 

apoptòtica: 

- com a iniciadora de l’activació de les caspases i, per tant, precedeix a tots els canvis 

morfològics i bioquímics dependents de caspases. També s’ha descrit que participa en 

la via de receptors de mort, i 

- com a amplificadora del senyal apoptòtic, ja que les mateixes caspases actives 

promouen l’alliberació de més citocrom c (Figura 2). 

 

 

 

FIGURA 2. Implicació del mitocondri en l’apoptosi. Diferents formes d’estrès cel·lular, que inclouen 

el dany en el DNA,  poden desencadenar l’apoptosi intrínseca o dependent del mitocondri, amb 

l’alliberació de diferents proteïnes com citocrom c. Aquests factors apoptogènics després serveixen per a 

l’activació de caspases en el citosol de la cèl·lula que mor (adaptat de MacFarlane and Williams, 2004).  

 
1.2 Necrosi 

La necrosi és un procés tipificat per una tumefacció cel·lular i dels orgànuls, amb 

alliberació dels continguts intracel·lulars al medi extracel·lular. El resultat d’aquest procés és 

usualment una reacció inflamatòria que du a la infiltració cel·lular local, dany vascular, edema, 

dany en els teixits perifèrics i, eventualment, fibrosi. La necrosi sovint es produeix per una lesió 

aguda en la que les cèl·lules s’inflen i esclaten. Aquestes cèl·lules alliberen el seu contingut 

citosòlic a l’espai extracel·lular i provoquen una resposta inflamatòria (Ankarcrona et al., 1995). 
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 La necrosi és un segon tipus de mort cel·lular radicalment diferent a l’apoptosi en quasi 

tots els aspectes. El terme deriva del grec necros que significa mort i es refereix a la mort 

accidental de cèl·lules exposades a condicions extremes ambientals o codificades genèticament. 

Les cèl·lules danyades que deriven en necrosi tenen característiques morfològiques i 

ultraestructurals que contrasten respecte a aquelles cèl·lules que sofreixen apoptosi. La mort 

s’acompanya per un inflament extensiu de la cèl·lula, distensió de varis orgànuls cel·lulars, 

aglutinació i degradació a l’atzar del DNA nuclear, endocitosi i autofàgia. La necrosi és 

considerada generalment com un procés passiu perquè no requereix nova síntesi de proteïnes, té 

uns requeriments energètics mínims i no està regulada per cap mecanisme homeostàtic. En 

humans, la mort necròtica ocorr generalment en resposta a canvis severs en les condicions 

fisiològiques, incloent hipòxia, isquèmia, hipoglicèmia, exposició a toxines, exposició a 

metabòlits d’oxigen reactiu, canvis extrems de temperatura i privació de nutrients (revisat per 

Syntichaki and Tavernarakis, 2003).  

Encara que la necrosi en la salut humana és devastadora, i contràriament al que ocorr 

amb l’apoptosi, la caracterització dels mecanismes moleculars que duen a la mort necròtica 

avancen amb una relativa lentitud. D’una banda, a diferència de l’apoptosi, la necrosi  sembla 

mancar de característiques ben definides que segueixin un programa definit. Més aviat, la 

necrosi ha estat considerada com una destrucció caòtica de cèl·lules després de condicions 

intolerables. D’altra banda, falten models animals que reprodueixin fidelment els aspectes 

necròtics i ajudin a entendre el mecanisme i característiques d’aquest tipus de mort cel·lular 

(Artal-Sanz and Tavernarakis, 2005). 

Un grup divers de malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer, les malalties de 

Parkinson i Huntington, l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), atàxies espinocerebel·loses i 

encefalopaties espongiformes transmissibles s’han associat amb una mort necròtica patològica, 

a més d’estar associades amb l’apoptosi. 

1.2.1 Desencadenament de la necrosi 

 Encara que totes les cèl·lules tenen elaborats mecanismes homeostàtics que poden 

regular les fluctuacions ambientals i mantenir un medi intern estable, l’habilitat de la cèl·lula per 

mantenir aquesta integritat no és il·limitada. Les condicions adverses que superin la capacitat 

amortidora dels sistemes de protecció cel·lulars, comprometran irreversiblement els mecanismes 

homeostàtics, danyant extensivament la cèl·lula i en darrer terme, provocant la seva mort. Les 

cèl·lules sofreixen mort necròtica quan s’exposen a un estrès extrem. Tant els senyals extrínsecs 

com els intrínsecs poden iniciar la mort necròtica, per exemple condicions ambientals hostils o 

gens mutats. Diferents desencadenants afecten aspectes de la fisiologia cel·lular i  proporcionen 

proves valuoses per investigar la capacitat i tolerància de varis sistemes cel·lulars i els 

mecanismes que estan per sota de la mort cel·lular. Diferents tipus cel·lulars poden aguantar 

distints graus d’estrès, des d’un grau suau fins un sever. Així, les condicions ambientals 
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adverses com ara la falta d’oxigen i nutrients essencials (per exemple en la isquèmia després 

d’infart cerebral), l’elevada temperatura, el contacte amb compostos tòxics, o una tensió 

mecànica excessiva (com un trauma), són tots ells iniciadors potencials de la necrosi. A més, la 

necrosi pot ser desencadenada per anormalitats com aquelles que destaquen en les malalties 

neurodegeneratives (revisat per Syntichaki and Tavernarakis, 2003). 

 L’esgotament agut de l’energia és una de les condicions desencadenants de necrosi més 

abundants en neurones. L’esgotament de l’energia es pot produir ràpidament durant episodis 

isquèmics o hipoglicèmics. Sense l’energia necessària per mantenir els gradients de ions, el 

potencial de repòs de les neurones es col·lapsa.  La subsegüent despolarització resulta en una 

alliberació massiva de l’aminoàcid excitador glutamat a l’espai sinàptic. L’escassetat d’energia 

també perjudica la reabsorció de glutamat pels transportadors d’alta afinitat que envolten les 

cèl·lules glials i les neurones. L’excessiu augment del glutamat en les sinapsis indueix una 

hiperexcitació i, finalment, la mort necròtica de les neurones diana corrent avall de la sinapsi, un 

fenomen conegut com excitotoxicitat (revisat per Syntichaki and Tavernarakis, 2003). 

 L’exposició de les cèl·lules a substàncies tòxiques i ambients durs, produeix necrosi. Per 

exemple, l’exposició a detergents durs, àcids i oxidants, calor o fred extrems tenen efectes 

perjudicials per a la viabilitat de la cèl·lula. L’acumulació excessiva de radicals lliures d’oxigen, 

que són generats com a productes finals de diferents processos metabòlics normals o aberrants, 

també poden desencadenar necrosi. Aquests factors normalment ocasionen la mort per 

aclaparació dels mecanismes homeostàtics i reguladors, o comprometent la integritat estructural 

de la cèl·lula (revisat per Artal-Sanz and Tavernarakis, 2005; Syntichaki and Tavernarakis, 

2003). 

1.2.2 Moduladors i mecanismes de la necrosi 

 Les nombroses investigacions de la necrosi causada per diferents condicions en molts 

d’organismes, convergeixen en destacar una matriu limitada de factors i mecanismes bioquímics 

que més influeixen o mitjancen la necrosi. Diferents estudis han mostrat la importància d’un 

conjunt de mecanismes d’execució comuns durant la necrosi (Figura 3). Hi ha diferents 

paràmetres fisiològics que contribueixen a la manifestació de la necrosi: 

A. Homeòstasi iònica. La homeòstasi iònica intracel·lular i extracel·lular s’ha 

implicat en diferents casos de necrosi. Les alteracions de l’homeòstasi iònica cel·lular 

contribueixen a la mort cel·lular necròtica degut a l’excitotoxicitat després del processos 

isquèmics. L’influx excessiu de calci mitjançant determinades rutes mitjançades per 

transportadors i canals comporta la sobrecàrrega intracel·lular de calci (Syntichaki and 

Tavernarakis, 2003). Però, s’ha observat com la mort cel·lular excitotòxica comporta una sèrie 

de canvis ultraestructurals que no s’adapten als criteris de Kerr i cols. per a necrosi ni per 

apoptosi (Olney, 2003). Per aquesta raó, aquest tipus de mort es tracta més a fons en un altre 

apartat. 
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B. Mecanismes de degradació proteica. Una de les característiques més distintives de 

l’apoptosi és la implicació de caspases executores. La necrosi també sembla ser fortament 

dependent de sistemes proteolítics. Així, les proteases lisosomals i citoplasmàtiques, incloent les 

caspases, han estat implicades en l’execució de la mort necròtica. El sistema lisosomal juga un 

paper important durant els estadis finals de la destrucció cel·lular.  Els lisosomes contenen gran 

quantitat d’enzims hidrolítics, incloses proteases no específiques. Una alliberació errònia dels 

continguts lisosòmics, o un vessament d’enzims hidrolítics des del lisosoma al citoplasma poden 

induir necrosi.  Aquests mecanismes lisosomals, que són similars als trobats a l’autofàgia, s’han 

implicat en la mort necròtica després de dany isquèmic tant en cervell com en cor (Artal-Sanz 

and Tavernarakis, 2005; Syntichaki and Tavernarakis, 2003). 

 

 

 

FIGURA 3. Desencadenament de la necrosi. Diverses condicions iniciadores que poden desencadenar 

la necrosi (com la hiperactivitat dels canals iònics i proteïnes G o agregats proteics formats en malalties 

neurodegeneratives) poden provocar un augment de la concentració de calci citoplasmàtic, tant per 

l’estimulació de l’entrada de calci extracel·lular com per l’estimulació de l’alliberació des del reticle 

endoplasmàtic. El calci podria senyalitzar la mobilització de les proteases executores, catepsines i altres 

hidrolases via l’activació de calpaïna (adaptat de Syntichaki and Tavernarakis, 2003).  
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1.3 Excitotoxicitat 

L’excitotoxicitat és el terme originalment emprat per Olney per referir-se a la capacitat 

del glutamat i altres aminoàcids excitadors per destruir neurones degut a una sobreestimulació 

dels receptors de glutamat (Olney et al., 1986). És possible que la mort excitotòxica comparteixi 

vies amb altres tipus de mort neuronal (Choi, 1992) i podria contribuir a la patogènesi del dany 

cerebral o medul·lar associat a diferents estats de malalties humanes. Per exemple, en la 

isquèmia cerebral, l’acumulació de glutamat du a la sobreestimulació dels receptors 

postsinàptics de glutamat amb una sobrecàrrega de calci i mort neuronal. Ankarcrona i cols. 

(1995) van demostrar que el glutamat pot produir tant necrosi com apoptosi en cultius de 

cèl·lules granulars de cerebel i que la funció mitocondrial és un factor crític que determina la 

manera de mort neuronal per excitotoxicitat. 

L’àcid glutàmic és el principal neurotransmissor amb acció excitadora en el sistema 

nerviós central de mamífers. El glutamat s’uneix a una sèrie de receptors d’aminoàcids 

excitadors, que estan lligats a canals iònics. L’activació d’aquests receptors du a la 

despolarització i excitació neuronals. En condicions normals, l’activació dels receptors és 

transitòria. Malgrat això, si per alguna raó, l’activació del receptor torna excessiva o 

prolongada, les neurones dianes es danyen i finalment moren. Aquest procés de mort neuronal 

es denomina excitotoxicitat i sembla implicar nivells de calci elevats de manera sostinguda. El 

dany en el metabolisme energètic de la neurona sembla que podria sensibilitzar les neurones a la 

mort excitotòxica (revisat per Doble, 1999).  

1.3.1 Receptors de glutamat 

El glutamat activa tres famílies principals de receptors units a ionòfors classificats  pels 

seus agonistes específics (Figura 4): NMDA (de l’anglès N-methyl-D-aspartate), AMPA (de 

l’anglès amino-3-hydroxy-5-,ethyllisoxazole-4-propionic acid) i KA (de l’anglès kainic acid), 

identificats emprant mètodes farmacològics i electrofisiològics (Watkins et al., 1990). El 

glutamat també activa una família de receptors metabotròpics (mGluR) que en lloc d’activar 

directament canals iònics, estan acoblats a un  sistema de missatgers secundaris (Choi, 1994b; 

Kew and Kemp, 2005). 
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FIGURA 4. Receptors ionotròpics de glutamat. Els receptors ionotròpics (iGluR) tenen associats 

canals iònics i estan formats per la unió de múltiples subunitats. D’esquerra a dreta es mostren els 

receptors NMDA, KA i AMPA 

 

La família de receptors NMDA està formada per 7 subunitats NR1, NR2A-D i NR3A i 

B, que són productes de gens separats. Els receptors funcionals NMDA semblen estar formats 

per la subunitat NR1 i almenys una subunitat NR2, o bé, NR1 i les dues subunitats NR2 i NR3. 

Els receptors NMDA són els únics entre els canals iònics en els que es necessita la unió de dos 

agonistes: la glicina que té el lloc d’unió en NR1 i el glutamat que el té en NR2 (revisat per 

Kew and Kemp, 2005). Els NMDAR són altament permeables al Ca2+, així com al Na+ i al K+; 

estan implicats en la transmissió sinàptica secundària i insensibilitzen components dels corrents 

excitadors postsinàptics. Aquests receptors poden ser activats totalment per despolarització de la 

membrana plasmàtica, la qual aboleix la inhibició dels receptors de NMDA per Mg2+. Degut a 

que una breu activació dels receptors NMDA és suficient per desencadenar la mort neuronal, 

s’ha proposat l’activació dels receptors NMDA com a causa primària de la mort neuronal 

després d’una isquèmia cerebral focal que està acompanyada per l’elevació transitòria del 

glutamat extracel·lular (Benveniste et al., 1984; Sucher et al., 1996). L’influx de Ca2+ mitjançant 

els receptors NMDA provoca la neurotoxicitat ràpida desencadenada per NMDA, mentre que 

l’influx de Na+ contribueix a l’inflament del cos neuronal (Choi, 1987). D’altra banda, els 

receptors NMDA s’han implicat en els fenòmens de plasticitat sinàptica i aprenentatge (revisat 

per Doble, 1999). 

Els receptors AMPA són complexes heterotetràmers formats per quatre subunitats 

homòlogues GluR1 a GluR4 (o GluRA a GluRD), que es combinen per formar diferents 

subtipus de receptor. Cada subunitat té un domini extracel·lular N-terminal, tres dominis 

transmembranosos i un domini intracel·lular C-terminal. La majoria dels receptors AMPA 

contenen la subunitat GluR2, el que els confereix propietats d’impermeabilitat al calci. Els 
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receptors AMPA mitjancen la major part de la transmissió excitadora sinàptica ràpida en el 

sistema nerviós central. Estudis recents han demostrat que l’activitat i la distribució sinàptica 

d’aquests receptors està regulada dinàmicament i podria ser crucial per la modificació a curt i 

llarg termini de l’eficàcia sinàptica (Song and Huganir, 2002). Els receptors AMPA 

homomèrics de GluR1 representen una classe de receptors permeables al calci que es troben en 

el sistema nerviós en condicions de dany i/o malaltia. Les motoneurones contenen un alt 

percentatge de receptors AMPA permeables al calci, el que podria proporcionar una explicació a 

la seva alta sensibilitat a l’excitotoxicitat glutamatèrgica (Van Den Bosch et al., 2000). 

Els receptors de kainat estan formats per dues famílies de subunitats, GluR5-7 i KA-1 i -

2. Els receptors natius són combinacions tetràmeres, possiblement combinacions homo i 

heteromèriques. Les subunitats KA-1 i KA-2 no formen receptors homomèrics funcionals però 

formen llocs d’unió d’alta afinitat a kainat i també poden unir lligands agonistes (Kew and 

Kemp, 2005). Diverses evidències indiquen que els receptors se situen a ambdós costats de la 

sinapsi. Tant els receptors presinàptics com els postsinàptics semblen desenvolupar papers 

importants en el manteniment de l’excitabilitat tissular i són capaços de regular la transmissió 

d’informació en diferents tipus de sinapsis. Evidències recents indiquen que els receptors de 

kainat tenen un sistema de senyalització dual: d’una banda actuen com canals iònics, però també 

són capaços de disparar cascades de senyalització de segons missatgers per l’activació d’una 

proteïna G (revisat per Lerma, 2004; Lerma et al., 1997).  

Els receptors metabotròpics són una família heterogènia de receptors acoblats a 

proteïnes G, que modulen la transmissió sinàptica excitadora mitjançant diferents vies de 

transducció de senyals. En la família metabotròpica s’han identificat almenys 8 subtipus de 

receptors (mGluR1-mGluR8) que es divideixen en 3 grups dependent de la similitud de la seva 

seqüència i vies de transducció de senyals. El grup I inclou mGluR1 i mGluR5 que estan acoblats 

a la hidròlisi del fosfoinosítid en sistemes d’expressió heteròloga. Tant els receptors del grup II 

(mGluR2, mGluR3) com del grup III (mGluR4, mGluR6, mGluR7, mGluR8), estan acoblats 

negativament a l’activitat adenilat ciclasa quan s’expressen en cèl·lules no neuronals. En 

general, s’assumeix que els receptors que pertanyen al grup I incrementen l’excitabilitat i 

l’excitació neuronals, mentre que l’activació dels receptors del grup II o III redueix l’activació 

sinàptica i per tant, tindria importància en fenòmens de neuroprotecció (revisat per Nicoletti et 

al., 1996). A més de l’alliberació del calci  dels magatzems intracel·lulars, l’activació dels 

receptors metabotròpics té diferents accions probables que inclouen: 1) augment del corrent de 

membrana mitjançada pels receptors NMDA i AMPA/KA; 2) potenciació de l’inici lent o la 

potenciació de a llarg termini (LTP) en les sinapsis excitadores; 3) reducció de la inhibició 

GABAèrgica; i 4) reducció dels corrents inhibidors de K+. A més, l’activació dels receptors 

metabotròpics també té algunes funcions que poden protegir les neurones del dany excitotòxic, 

incloent 1) reducció de l’alliberació sinàptica de glutamat; 2) promoció de la depressió a llarg 
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termini; i 3) reducció de l’influx de Ca2+ mitjançant canals de calci dependents de voltatge 

(Choi, 1994b) (Figura 5). 

 

FIGURA 5. Esquema del paper dels diferents receptors metabotròpics de glutamat en la inducció i 

progressió del dany excitotòxic. A nivell presinàptic els mGluR dels grups II i III inhibeixen 

l’alliberació de glutamat, mentre que els del grup I l’augmenten. A nivell postsinàptic, els mGluR dels 

grups II i III atenuen la toxicitat neuronal al reduir la formació de cAMP o l’influx de calci, mentre que 

els mGluR del grup I amplifiquen la degeneració excitotòxica, activant la hidròlisi del polifosfoinosítid o 

inhibint canals de K+ (adaptat de Nicoletti et al., 1996). 

 

1.3.2 Recaptació de glutamat 

En el funcionament normal sinàptic, l’acció excitadora del glutamat és breu degut a la 

seva ràpida retirada de la sinapsi per sistemes de recaptació de glutamat en la glia i/o en els 

terminals nerviosos. El transport de glutamat és un procés acoblat a sodi i potassi que és capaç 

de concentrar el glutamat intracel·lular fins a 10000 vegades respecte el medi extracel·lular. 

Degut a que els nivells elevats de glutamat poden ser neurotòxics, el manteniment eficient de 

concentracions baixes extracel·lulars és vital. Aquesta funció s’assegura per la presència de 

proteïnes transportadores específiques que permeten el cotransport d’àcid glutàmic i ions de 

sodi i el transport d’ions de potassi en sentit contrari, emprant el gradient electroquímic 

transmembrana per a sodi i potassi com a gradient de potencial. Aquest procés és altament 

eficient i permet que el glutamat es concentri en el compartiment intracel·lular. Les 

concentracions de glutamat en el medi extracel·lular han de mantenir-se a nivells al voltant 1 

µM (revisat per Doble, 1999). 

 mGluR 
Grup II i III 

mGluR 

grup I 
iGluR 

Neurotoxicitat 
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  S’han clonat i seqüenciat diferents subtipus de transportadors de glutamat, primer en 

rata i després en humans els quals es denominen EAAT-1, EAAT-2, EAAT-3, EAAT-4 i 

EAAT-5 (Figura 6). El transportador EAAT-1 (GLAST en rata) es localitza en astròcits i 

s’expressa predominantment en el cerebel. EAAT-2 (GLT-1 en rata) és el principal 

transportador de glutamat implicat en el control de les concentracions de glutamat en la sinapsi. 

Es localitza en els astròcits perisinàptics i s’expressa extensament en el sistema nerviós central. 

De totes les proteïnes transportadores de glutamat, EAAT-2 és la que té una major afinitat pel 

glutamat i és el transportador més abundant en la medul·la espinal (revisat per Doble, 1999). 

Els transportadors EAAT3, EAAT4 i EAAT5 són específics de neurones. EAAT-3 

(EAAC-1 en rata) és el principal transportador localitzat a neurones i es pensa que és 

responsable de la recaptació del glutamat sinàptic en els terminals nerviosos de les neurones. 

EAAT-3 també s’expressa a teixits perifèrics. Hi ha estudis que restringeixen l’expressió 

d’EAAT4 a les cèl·lules de Purkinje del cerebel i del transportador EAAT5 a cèl·lules de la 

retina (revisat per Doble, 1999; Maragakis and Rothstein, 2001; Rothstein et al., 1996).  

Hi ha diferents línies d’evidència que suggereixen que un transport ineficaç del glutamat 

du a l’acumulació excessiva de neurotransmissor en la sinapsi, amb la conseqüent 

neurotoxicitat. La inducció experimental del bloqueig farmacològic dels transportadors del 

glutamat causa la mort neuronal tant en models aguts com en crònics. Hi ha diferents anàlegs 

d’aminoàcids que poden inhibir el transport de glutamat actuant com un substrat competitiu com 

el treohidroxiaspartat (THA), o com un inhibidor no transportat com l’àcid dihidrokaínic 

(revisat per Doble, 1999). D’altra banda el transport defectuós del glutamat s’ha implicat en la 

pèrdua crònica de motoneurones en l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). De fet, diferents 

estudis, han demostrat la presència de nivells elevats de glutamat en el líquid cefaloraquidi 

(LCR) (Rothstein et al., 1990) i un descens del transportador de glutamat (Rothstein et al., 1995) 

en malalts d’ELA, el que reforça la hipòtesi que la malaltia està associada amb un metabolisme 

del glutamat alterat (revisat per Van Den Bosch et al., 2006). 

Les cèl·lules glials juguen un paper important en el correcte funcionament de la 

neurotransmissió glutamatèrgica. En particular, els astròcits són els responsables del 

manteniment de les concentracions extracel·lulars de glutamat, per l’acció dels transportadors 

específics EAAT-1 i EAAT-2. El glutamat recaptat és metabolitzat a glutamina per l’acció de 

l’enzim glutamina sintetasa. La glutamina s’allibera a l’espai extracel·lular des de l’astròcit, i 

allà és innòcua ja que no pot activar els receptors excitadors. Per completar el cicle, la glutamina 

és captada pels terminals nerviosos on és convertida en glutamat, que està preparat per a la nova 

alliberació per a la transmissió sinàptica (revisat per Doble, 1999). 
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FIGURA 6. Localització cel·lular dels transportadors de glutamat. EAAT1 i EAAT2 es troben en la 

regió perisinàptica de la membrana dels astròcits. EAAT3 i EAAT4 es localitzen a la membrana de les 

neurones (adaptat de Maragakis and Rothstein, 2001). 

 

1.3.3 Desencadenament de la mort excitotòxica 

L’excés de glutamat, tant agut com crònic, pot dur a la degeneració neural, la qual 

típicament és necròtica i es caracteritza per l’inflament cel·lular i la vacuolització dels 

mitocondris i del reticle endoplasmàtic. Ocasionalment, el glutamat també pot provocar la 

degeneració neural aparentment apoptòtica. Aquest procés pot ocórrer via activació tant dels 

receptors de glutamat NMDA com dels no NMDA. Subseqüentment a l’activació dels receptors 

de glutamat, s’activen una sèrie de cascades intracel·lulars, que es pensa poden contribuir a les 

propietats neurotòxiques: excés d’influx de calci, activació de les vies enzimàtiques generadores 

d’oxidants, que inclouen la formació incrementada d’òxid nítric, peroxinitrit, radicals hidroxil i 

anions superòxid (Rothstein et al., 1996). 

Si l’exposició a glutamat és intensa, la mort generalitzada de neurones corticals pot ser 

induïda per temps d’exposició tan curts com 2-3 minuts, un fenomen conegut com 

“excitotoxicitat desencadenada ràpidament”. Es distingeixen dos components del dany: 1) un 

component agut, marcat per la tumefacció neuronal immediata i dependent de la presència de 

Na+ i Cl- extracel·lulars; i 2) un component retardat marcat per la desintegració neuronal que 

ocorr durant un període d’hores després de l’exposició, dependent de la presència de Ca2+ 

extracel·lular. El primer component probablement reflecteix l’influx de Na+ extracel·lular, 
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acompanyat passivament per l’influx de Cl- i aigua, resultant en una expansió del volum 

cel·lular. El segon component probablement és desencadenat per l’influx excessiu de Ca2+. Els 

experiments amb antagonistes del glutamat suggereixen que tant els receptors tipus AMPA/KA 

com els NMDA contribueixen a l’inflament neuronal agut, però que la majoria de la 

desintegració retardada requereix l’activació dels receptors NMDA (Choi, 1994a). 

 El fenomen excitotòxic es produeix quan en el medi extracel·lular persisteixen alts 

nivells de glutamat, que forcen una activació permanent dels receptors. En aquestes condicions, 

l’entrada desmesurada de Na+ i de Ca2+ provoca un dany neuronal greu. Els nivells fisiològics 

de calci estan subjectes a controls molt estrictes; en condicions normals, la concentració de calci 

a l’interior de la cel·lular és de l’ordre de deu mil vegades inferior a la del medi extracel·lular. 

L’activació exagerada dels receptors de glutamat provoca una entrada copiosa de calci a 

l’interior de la neurona. Els mecanismes homeostàtics, que en situació normal tendeixen a reduir 

el calci, queden saturats i el calci intracel·lular no pot mantenir-se en nivells fisiològics. 

L’elevació del calci intracel·lular a partir de certs nivells provoca dany neuronal, al posar-se en 

funcionament proteases, lipases, l’òxid nítric sintasa i altres enzims amb conseqüències letals 

per a la neurona. Després que la fosfolipasa A sigui activada, es generen àcid araquidònic, els 

seus metabòlits i el factor activador de plaquetes. El factor activador de plaquetes augmenta els 

nivells de calci neuronals, aparentment per estimulació de l’alliberació de glutamat. L’àcid 

araquidònic potencia els corrents evocats de NMDA i inhibeix la recaptació de glutamat pels 

astròcits i neurones (Volterra et al., 1992), exacerbant la situació; els radicals lliures d’oxigen 

poden ser formats durant el metabolisme de l’àcid araquidònic, el que du a una major activació 

de la fosfolipasa A, que representa una realimentació positiva (Lipton and Rosenberg, 1994; 

Sattler and Tymianski, 2000).  

1.3.4 Excitotoxicitat clàssica i excitotoxicitat lenta 

Un element bàsic de l’excitotoxicitat clàssica és l’existència d’uns nivells elevats 

glutamat extracel·lular. En condicions normals, el glutamat alliberat per la neurona presinàptica 

estimula els receptors AMPA permeables a calci presents en la motoneurona postsinàptica. Això 

du a un augment moderat no tòxic de la concentració de calci intracel·lular. L’acció del glutamat 

finalitza amb la seva recaptació per part dels astròcits. Si el transportador de glutamat està 

danyat, la recaptació del glutamat dins els astròcits disminueix i augmenta la concentració de 

glutamat en la fenedura sinàptica, el que du a una major o més prolongada estimulació dels 

receptors AMPA permeables, és a dir, es produeix una despolarització persistent de la 

membrana de la neurona. Tot això resulta en un augment de l’influx de calci en l’interior de la 

motoneurona i l’activació d’una sèrie de processos que finalment duen a la mort neuronal. S’han 

pogut identificar tres elements d’aquesta cascada: esdeveniments que depenen de l’influx de 

sodi, esdeveniments que depenen de l’influx de calci i esdeveniments que depenen de 

l’exocitosi de glutamat. Aquests tres elements no són independents i ocorren en paral·lel. Encara  
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que la seva importància relativa es desconeix, sembla que l’entrada de sodi seria responsable 

dels primers esdeveniments necròtics, l’entrada de calci acompanyaria els posteriors 

esdeveniments neurodegeneratius i l’exocitosi de glutamat de la dispersió i amplificació del 

procés degeneratiu (revisat per Doble, 1999). D’altra banda, un augment dels factors alliberats 

per la micròglia i del glutamat extracel·lular, du a un major augment de calci citoplasmàtic en la 

neurona postsinàptica. Això du a la generació d’espècies reactives d’oxigen en el mitocondri. 

Quan s’excedeix la capacitat amortidora del mitocondri, el Ca2+ intracel·lular sobreactiva 

diferents tipus d’enzims dependents de calci. Això interfereix amb la funcionalitat normal de la 

neurona i du a la mort cel·lular (revisat per Van Den Bosch et al., 2006) (Figura 7B).   

L’excitotoxicitat lenta és el mecanisme proposat a través del qual l’excitotoxicitat pot 

ocórrer en absència de concentracions elevades de glutamat extracel·lular o excitotoxines 

exògenes, degut a un augment de la sensibilitat de la neurona postsinàptica. En aquest cas, 

l’estimulació normal del receptor de glutamat de la neurona postsinàptica debilitada basta per 

danyar i matar la cèl·lula. Un exemple conegut que podria resultar en aquesta forma 

d’excitotoxicitat és l’alteració de la funció mitocondrial resultant d’un estat energètic danyat de 

la neurona. Això provoca una caiguda del nivell d’ATP i com a conseqüència la neurona no pot 

fer front a les demandes d’ATP dels processos que en són dependents, per la qual cosa resulta 

danyada i finalment mor (revisat per Doble, 1999; Van Den Bosch et al., 2006). D’altra banda, 

si el número de receptors AMPA permeables augmenta, l’influx de calci en la neurona 

postsinàptica augmenta. A més, si es redueix el processament del mRNA que codifica per a 

GluR2, també augmenta la permeabilitat al calci dels receptors AMPA, el que fa que les 

neurones siguin més sensibles i podria dur-les a la mort. A més, s’ha descrit com els nivells 

baixos de proteïnes fixadores de calci en alguns tipus neuronals (com les motoneurones) les fan 

més sensibles a la toxicitat per glutamat (Figura 7C) (revisat per Van Den Bosch et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 



Laia Tolosa Pardo 

50 

 

 

FIGURA 7. Neurotransmissió glutamatèrgica i excitotoxicitat. (A) En condicions normals, el glutamat 

alliberat des de la neurona presinàptica activa els receptors NMDA i AMPA. Això resulta en un influx 

dels ions sodi i potassi, la despolarització de la neurona postsinàptica i en darrer terme en un potencial 

d’acció. (B) L’excitotoxicitat clàssica s’indueix per una elevació de la concentració extracel·lular de 

glutamat. Aquest augment es pot produir per un augment de l’alliberació de glutamat o per una recaptació 

de glutamat deficient dins els astròcits mitjançant el transportador EAAT2/GLT1. L’estimulació 

excessiva dels receptors de glutamat ocasiona un augment de la concentració de Na+ i Ca2+ i això pot 

resultar en la mort neuronal. La desintegració de les cèl·lules neuronals causa un augment de la 

concentració de glutamat i amplifica el dany excitotòxic. (C) L’excitotoxicitat lenta es caracteritza pel fet 

que la neurona postsinàptica es torna més sensible a l’estimulació glutamatèrgica, mentre que la 

concentració de glutamat no augmenta. Aquesta sensibilització de la neurona pot ser causada per canvis 

en les propietats dels receptors de glutamat, que resulta en un increment del calci intracel·lular. 

Alternativament, la vulnerabilitat de les neurones a l’estimulació normal amb glutamat pot incrementar-se 

degut al dany mitocondrial, que resulta en neurones compromeses energèticament (adaptat de Van Den 

Bosch et al., 2006). 

 

1.3.5 Estrès oxidatiu i excitotoxicitat 

Entre els mecanismes de dany cel·lular que s’activen en la mort excitotòxica destaca 

l’estrès oxidatiu a partir dels radicals lliures generats pels mitocondris alterats. El reticle 

endoplasmàtic és l’altre orgànul diana del dany excitotòxic suau, ja que en ell es produeixen la 

retenció i l’agregació de proteïnes, el que activarà processos d’autofàgia i formació de cossos 

d’inclusió. Els radicals lliures es produeixen com a conseqüència de canvis en els nivells 

intracel·lulars de calci (per exemple la fosfolipasa A, l’òxid nítric sintasa i la xantina oxidasa), i 

per la disfunció oxidativa del mitocondri danyat i juguen un paper important en el procés 

excitotòxic. L’exposició del mitocondri a altes concentracions de calci, du a un augment de la 

producció de radicals lliures, que poden danyar els orgànuls intracel·lulars i així contribuir 

majoritàriament a la mort cel·lular. La peroxidació lipídica és el resultat de l’atac dels ROS en 

els àcids grassos de la membrana i de l’actuació de lipases dependents de calci, que duen al 
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dany de la membrana i finalment a la mort. A més, l’atac dels radicals al mitocondri compromet 

la producció d’energia en la cèl·lula (revisat per Doble, 1999). 

La generació d’espècies reactives d’oxigen és un instrument de la toxicitat mitjançada 

per glutamat. La recaptació de calci dins el mitocondri desencadena la producció de ROS i la 

degeneració induïda per glutamat de les neurones pot ser desencadenada per la captació de calci 

del mitocondri, més que per nivells elevats de calci intracel·lular lliure. De manera semblant, 

s’ha demostrat que la càrrega de calci dins el mitocondri, per l’estimulació amb AMPA 

desencadena la despolarització mitocondrial i la generació de ROS. A més, els ROS poden ser 

capaços de desencadenar la mort excitotòxica; en aquest sentit, s’ha demostrat que la recaptació 

de glutamat per transportadors tant glials com neuronals es redueix per exposició a ROS (Rao et 

al., 2003). La inactivació dels transportadors de glutamat podria dur a un augment persistent 

dels nivells de glutamat en la sinapsi que, de manera successiva, podria activar els receptors 

AMPA i l’influx de calci (revisat per Barber et al., 2006). 

D’altra banda, la neurona alterada exerceix atracció sobre cèl·lules de micròglia que 

s’apropen a la seva superfície desplaçant terminals sinàptics. Les cèl·lules de micròglia 

activades produeixen mediadors que contribueixen al dany neuronal: ciclooxigenasa-2 (COX-2), 

NO, TNF-α o Fas/FasL. També els astròcits activats poden contribuir al dany neuronal a través 

del factor de creixement nerviós (NGF, de l’anglès nerve growth factor), que interacciona amb 

p75 neuronal, o mitjançant FasL que interacciona amb el Fas neuronal (Raoul et al., 2002). 

L’enteniment de la relació entre el sistema del glutamat i l’estrès oxidatiu és important perquè 

ofereix estratègies farmacològiques per bloquejar una via implicada significativament en la 

neurodegeneració sense interferir directament en la neurotransmissió excitadora (Coyle and 

Puttfarcken, 1993). 
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2. CITOCINES 

Una citocina és una proteïna reguladora de baix pes molecular secretada pels leucòcits i 

altres cèl·lules en resposta a diversos estímuls, que s'uneix a receptors específics de la 

membrana plasmàtica d'altres cèl·lules i indueix canvis bioquímics, la transducció de senyals, 

l'expressió de gens i d'altres efectes. Les citocines són proteïnes pleiotròpiques multifuncionals 

que juguen un paper crucial en la comunicació cèl·lula-cèl·lula i en l’activació cel·lular. 

Funcionalment, les citocines s’havien classificat com proinflamatòries o antiinflamatòries, 

dependent del balanç final dels seus efectes en el sistema immune. Però, les citocines no només 

es troben implicades en la resposta immune, sinó que també tenen importància en gran varietat 

de processos fisiològics i patològics, que inclouen esdeveniments en el sistema nerviós perifèric 

i en el central. Les citocines podrien exercir els seus efectes en el sistema nerviós central tant 

directament com indirectament. L’acció directa implica la seva presència en el cervell i en 

diferents tipus cel·lulars neurals, mentre que els efectes indirectes són el resultat de l’acció de 

les citocines en altres dianes cel·lulars. Durant les passades dècades s’ha anat coneixent que els 

mecanismes neuroprotectors i neurotòxics estan relacionats íntimament amb el balanç de 

citocines proinflamatòries i antiinflamatòries (revisat per Szelenyi, 2001).  

A més, les citocines poden exercir els seus efectes sobre diferents tipus cel·lulars que 

inclouen les cèl·lules musculars. De fet, s’han mostrat els efectes directes de les citocines 

interleucina 6 (IL-6) i  TNF-α en cèl·lules musculars (Carbó et al., 2002; Tolosa et al., 2005). 

2.1  VEGF 

L’angiogènesi i la vasculogènesi són regulades principalment per factors de creixement 

i els seus receptors tirosina cinases RTKs (de l’anglès receptor tyrosine kinases). El més 

destacat entre aquests és la família del factor de creixement vascular endotelial (VEGF, de 

l’anglès vascular endothelial growth factor) i els seus receptors VEGFRs (Takahashi and 

Shibuya, 2005). 

Actualment, la família VEGF inclou VEGF-A, PIGF (de l’anglès placenta growth 

factor), VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E i sv VEGF (snake venom VEGF). El gen humà 

de VEGF està organitzat en 8 exons, separats per 7 introns i es localitza a 6p21.3. VEGF-A 

humà té almenys 9 subtipus degut a l’empalmament alternatiu d’un gen simple: VEGF121, 

VEGF145, VEGF148, VEGF162, VEGF165, VEGF165b, VEGF183, VEGF189 i VEGF206. Encara que 

es desconeix la regulació dels nivells de les isoformes de VEGF, la majoria de les cèl·lules 

productores de VEGF semblen expressar preferentment VEGF121, VEGF165 i VEGF189. 

VEGF165, la isoforma predominant, és secretada com una glicoproteïna homodimèrica d’unió a 

heparina de 45 kDa (Takahashi and Shibuya, 2005).  

 El factor de creixement vascular endotelial és un mitogen altament específic per a les 

cèl·lules vasculars endotelials (Gospodarowicz and Lau, 1989). Les diferents isoformes 
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difereixen en el seu pes molecular i en les seves propietats biològiques, així com en la seva 

capacitat d’unió a proteoglicans heparan-sulfat de la superfície cel·lular (Keck et al., 1989). 

L’expressió de VEGF es potencia en resposta a hipòxia (Stone et al., 1995), per oncogens 

activats i per una gran varietat de citocines. VEGF indueix la proliferació cel·lular endotelial, 

promou la migració cel·lular i inhibeix l’apoptosi. De fet, s’ha demostrat que el VEGF evita 

l’apoptosi induïda per privació de sèrum en cèl·lules endotelials via la fosfatidilinositol 3-cinasa 

(PI3-K, de l’anglès phosphatidylinositol 3-kinase)/Akt (Gerber et al., 1998). In vivo, VEGF 

indueix angiogènesi així com un increment en la permeabilitat dels vasos sanguinis, i juga un 

paper central en la regulació de la vasculogènesi. L’expressió desregulada de VEGF contribueix 

al desenvolupament de tumors sòlids per promoció de l’angiogènesi al tumor, i a l’etiologia de 

diferents malalties addicionals que es caracteritzen per una angiogènesi anormal (Neufeld et al., 

1999). 

2.1.1 Transducció del senyal de VEGF 

La unió de VEGF als seus receptors flt-1 (VEGF-R1) i flk-1 (KDR/VEGF-R2) resulta 

en l’activació dels dominis intracel·lulars tirosina cinasa que influeixen en diferents vies de 

senyalització. D’altra banda, VEGF també pot unir-se a neuropilines. Les neuropilines són 

receptors de superfície de 130-140 kDa amb dominis intracel·lulars petits insuficients per a la 

transducció independent de senyals (Guttmann-Raviv et al., 2006). S’han implicat en el disseny 

de vasos perquè són receptors per a isoformes específiques de VEGF. A més, les neuropilines 

s’uneixen al receptor VEGFR2, modulen la seva activitat i d’aquesta manera augmenten la 

proliferació i migració de les cèl·lules endotelials en resposta a VEGF (Lambrechts and 

Carmeliet, 2006). 

VEGFR1 és un receptor de 180 kDa d’alta afinitat per a VEGF-A, VEGF-B i PIGF. 

S’expressa en cèl·lules vasculars endotelials i una gamma de cèl·lules no endotelials, incloses 

cèl·lules mare hematopoiètiques, macròfags i monòcits (Cross et al., 2003). VEGFR1 és un 

regulador negatiu de l’angiogènesi durant el desenvolupament primerenc, però juga un paper 

important en l’angiogènesi en condicions patològiques. Sembla que VEGFR1 modula 

preferentment la reorganització d’actina via la cinasa activada per mitògens (MAPK, de l’anglès 

mitogen-activated protein kinase)  p38 (p38MAPK). A més, la senyalització de VEGFR1 també 

està implicada en la migració de monòcits i macròfags i en la reconstitució de l’hematopoiesi 

pel reclutament de cèl·lules mare hematopoiètiques (Takahashi and Shibuya, 2005). 

 VEGFR2 és un receptor de 200-230 kDa d’alta afinitat per a VEGF-A, les formes 

processades de VEGF-C i -D i VEGF-E. S’expressa en les cèl·lules endotelials limfàtiques i 

vasculars; encara que la seva expressió s’ha demostrat en altres tipus cel·lulars com ara 

megacariòcits  i cèl·lules mare hematopoiètiques. VEGFR2 es considera el principal mediador 

dels diferents efectes fisiològics i patològics de VEGF-A en cèl·lules endotelials. Això inclou la 

proliferació i supervivència, la migració i la permeabilitat. VEGFR2, com altres receptors, 
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indueix proliferació mitjançant l’activació de la via clàssica de la cinasa regulada per senyals 

extracel·lulars (ERK, de l’anglès extracellular signal-regulated kinase o p42/44 mitogen-

activated protein kinase) que du a la transcripció gènica. VEGFR2 també activa PI3-K, que 

resulta en un augment del lípid fosfatidilinositol (3,4,5)P3 i l’activació de diferents molècules 

intracel·lulars com Akt (també anomenat proteïna cinasa B o Akt/PKB) i la petita proteïna 

d’unió a GTP Rac. La via Akt/PKB regula la supervivència cel·lular per la inhibició de vies 

proapoptòtiques com la proteïna BAD i la caspasa-9. La via Akt/PKB també activa l’òxid nítric 

sintasa endotelial (eNOS), generant òxid nítric, que està implicat en l’augment de la 

permeabilitat vascular i la migració cel·lular observada amb VEGF-A.  La proteïna Rac també 

s’ha implicat en la regulació de la permeabilitat vascular i la migració cel·lular. Altres 

components implicats en la regulació del citosquelet dependent de VEGFR2 i la migració 

cel·lular inclouen la p38MAPK i la cinasa d’adhesió focal (FAK) i el seu substrat la paxilina 

(Figura 8) (revisat per Cross et al., 2003). 

 

 

 

FIGURA 8. Senyalització de VEGF via el receptor VEGFR2. VEGF pot exercir els seus efectes via 

VEGFR2 que pot activar diferents vies de senyalització dependent del tipus cel·lular (adaptat de Cross et 

al., 2003) 

 

2.1.2 VEGF i sistema nerviós 

VEGF és un factor angiogènic prototip, però evidències recents indiquen que aquest 

factor de creixement també presenta efectes directes en les cèl·lules neurals (Figura 9). Una 

regulació anormal de l’expressió de VEGF ha estat implicada en diferents desordres 
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neurodegeneratius, incloent la degeneració de motoneurones. Això ha provocat un interès 

creixent en determinar el potencial terapèutic de VEGF com a agent neuroprotector per a 

diferents malalties neurodegeneratives (Rosenstein and Krum, 2004; Storkebaum et al., 2004). 

VEGF A és el regulador molecular clau de l’angiogènesi i s’ha demostrat que té un paper 

important en el sistema nerviós. Els altres factors de la família, VEGF B, C, D no són tan 

freqüents en el sistema nerviós (B) o estan implicats en el desenvolupament limfàtic (C, D) 

(Rosenstein and Krum, 2004). El paper del VEGF en la neuroprotecció és independent dels seus 

efectes vasculars. De fet, les motoneurones expressen els receptors VEGFR2 i NP-1, el que 

suggereix que el VEGF pot actuar directament en aquestes cèl·lules (Oosthuyse et al., 2001).  

El receptor VEGFR2 sembla que transdueix la majoria dels efectes del VEGF com la 

proliferació cel·lular, quimiotaxi, canvis en l’expressió de proteïnes i activitat antiapoptòtica. La 

via la MAPK mitjança els efectes mitògens en les cèl·lules endotelials cerebrals així com el 

creixement neurític en els cultius de ganglis perifèrics i neurones del sistema nerviós central via 

receptor VEGFR2. La via PI3-K/Akt és un regulador important de la proliferació cel·lular i la 

supervivència i s’ha demostrat que mitjança els efectes antiapoptòtics de VEGF via receptor 

VEGFR2 en les cèl·lules endotelials, així com la transducció d’efectes neuroprotectors en una 

línia cel·lular immortalitzada. D’altra banda, VEGFR1 té una capacitat de fosforilació i 

senyalització dèbils i podria servir com a receptor de desviament que segresta VEGF per 

prevenir l’activitat excessiva de VEGFR2. En el cervell, VEGFR1 sembla que s’expressa 

principalment en astròcits activats (Rosenstein and Krum, 2004; Storkebaum and Carmeliet, 

2004). 

A. Neurones i progenitors neurals 

 S’han demostrat efectes directes de VEGF en neurones. En explants corticals de ganglis 

de l’arrel dorsal, VEGF estimula el creixement axonal i promou la supervivència de neurones i 

cèl·lules satèl·lit (Sondell et al., 1999), mentre que la inhibició de la senyalització de VEGFR2 

bloqueja el creixement axonal en resposta a VEGF (Sondell et al., 2000). A més, VEGF 

augmenta la viabilitat neuronal en explants de mesencèfal (Silverman et al., 1999). D’altra 

banda, VEGF pot protegir les neurones de diverses agressions. S’ha demostrat que el VEGF 

protegeix les neurones immortalitzades d’hipocamp (cèl·lules HN33) de la privació de sèrum o 

de la hipòxia in vitro per l’activació de VEGFR2, que actua mitjançant la PI3-K/Akt i el factor 

de transcripció NF-κB (Jin et al., 2000a). VEGF redueix la mort per hipòxia en neurones 

cerebrals corticals en cultiu i això també implica l’activació de VEGFR2 i de la PI3-K, així com 

una disminució de l’activació de la caspasa-3 (Jin et al., 2001). VEGF protegeix les neurones 

d’hipocamp en cultiu de la toxicitat del glutamat, que sembla implicar tant les vies de la PI3-K i 

MEK (de l’anglès mitogen-activated protein kinase and ERK kinase)/ERK (Matsuzaki et al., 

2001). La senyalització de VEGFR2 via PI3-K/Akt i MEK/ERK també protegeix les neurones 

d’hipocamp en cultiu de la toxicitat induïda per glutamat o el dany hipòxic, probablement via 
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inhibició dels processos excitotòxics (Svensson et al., 2002) i estimula la supervivència de les 

neurones granulars de cerebel després d’un precondicionament hipòxic (Wick et al., 2002). La 

senyalització per VEGF/VEGFR2 també protegeix els cultius de neurones corticals subjectes a 

hipòxia. VEGF estimula la supervivència neuronal via regulació de corrents de potassi, però 

aquest efecte depèn de la senyalització via VEGFR1, no via VEGFR2. De fet, en la línia 

cel·lular de neuroblastoma SH-SY5Y, la hipòxia i la privació de glucosa regulen a l’alta els 

nivells de VEGF i del canal de potassi depenent de voltatge Kv1.2 i també augmenta la 

fosforilació de tirosines en aquest canal iònic. L’addició de VEGF exogen després d’aquestes 

condicions promou la supervivència cel·lular i la fosforilació en tirosines de Kv1.2, mentre que 

la inhibició de VEGF té els efectes contraris (Qiu et al., 2003; Storkebaum and Carmeliet, 

2004). Per últim, VEGF és neuroprotector in vivo, redueix la mida de la zona infartada i millora 

el resultat neurològic després de la isquèmia cerebral (Hayashi et al., 1998; Sun et al., 2003; 

Zhang et al., 2000), encara que aquest resultat podria estar mitjançat pels efectes vasculars 

directes (Greenberg and Jin, 2004). 

A més, VEGF té efectes neurotròfics directes in vitro en diferents tipus neuronals, 

incloses les neurones del sistema nerviós autònom, sensorials, dopaminèrgiques, corticals, del 

cerebel i de l’hipocamp. A  part d’aquests efectes en neurones diferenciades, VEGF estimula la 

neurogènesi in vivo i in vitro (Storkebaum et al., 2004); per exemple s’ha demostrat que VEGF 

estimula el naixement de noves neurones (neurogènesi) en les zones proliferatives del cervell 

adult (Jin et al., 2000b). 

B. Cèl·lules glials 

VEGF també té efectes en altres tipus cel·lulars del sistema nerviós. Per exemple, 

VEGF té efectes mitògens en astròcits, cultius d’explants de mesencèfal (Silverman et al., 1999) 

i després de l’alliberament de VEGF intracerebral in vivo (Krum et al., 2002). El fet que 

VEGFR1 però no VEGFR2 s’expressi en l’astròglia reactiva suggereix que els efectes 

proliferatius de VEGF en astròcits són mitjançats per VEGFR1. D’altra banda, en cultius 

d’explants dels ganglis cervicals dorsals VEGF prolonga la supervivència i estimula la 

proliferació de les cèl·lules de Schwann de rata (Sondell et al., 1999), i en cèl·lules de Schwann 

de rata en cultiu VEGF estimula la migració i la supervivència (però no la proliferació). Les 

cèl·lules de Schwann expressen VEGFR1, VEGFR2 i NP-1, però l’efecte de VEGF en la 

migració cel·lular sembla que està mitjançat per VEGFR2, degut a que l’addició d’un anticòs 

neutralitzant contra VEGFR2 bloqueja totalment la migració induïda per VEGF (Schratzberger 

et al., 2000). L’activació de VEGFR1 per VEGF també s’ha demostrat que indueix la migració i 

proliferació de les cèl·lules de micròglia. Així, els efectes de VEGF en les cèl·lules de Schwann 

estan mitjançats per VEGFR2, mentre que els efectes en astròcits i micròglia està mitjançat per 

VEGFR1 (revisat per Storkebaum et al., 2004). 
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FIGURA 9. VEGF és un factor pleiotròpic. VEGF afecta motoneurones, micròglia, astròcits, fibres 

musculars, vasos sanguinis, oligodendròcits i cèl·lules de Schwann (adaptat de Lambrechts and Carmeliet, 

2006). 

 

 

2.2    TNF-αααα 

El factor de necrosi tumoral alfa (TNF-α) és una citocina sintetitzada i alliberada pels 

monòcits sanguinis i macròfags tissulars en resposta a estímuls invasius, que exerceix diferents 

efectes metabòlics. TNF va ser aïllat el 1984 i des d’aquell moment s’ha demostrat que és una 

citocina pleiotròpica, expressada com una proteïna transmembranosa soluble, que pot ser 

escindida per a la seva alliberació en una forma de TNF soluble de 17 kDa. TNF també es 

coneix com TNF-α, caquectina o factor inductor de la diferenciació (revisat per MacEwan, 

2002). 

El TNF-α juga un paper important dirigint les respostes innates inflamatòries en 

vertebrats. Després de la detecció de patògens intracel·lulars invasors, els macròfags tissulars i 

les cèl·lules T produeixen TNF associat a membrana (mTNF) o el derivat proteolític TNF 

soluble (sTNF). TNF provoca l’expressió local d’altres citocines i quimiocines, promovent  



Laia Tolosa Pardo 

58 

l’adhesió, extravasació, atracció i activació de leucòcits en el lloc de la infecció. Després el TNF 

facilita la transició d’immunitat innata a adquirida perquè augmenta la presentació d’antigen i la 

coestimulació de la cèl·lula T (Varfolomeev and Ashkenazi, 2004). 

 És causant tant de mort cel·lular per necrosi com per apoptosi, així com de proliferació i 

diferenciació cel·lulars, inflamació, tumorogènesi i replicació viral. El principal paper de TNF 

és la regulació en cèl·lules immunes, però també està implicat en desordres patogènics, com ara 

artritis reumatoide, asma, xoc sèptic, colon irritable i caquèxia. Encara que hi ha nombroses 

evidències que suggereixen que aquesta citocina participa en la pèrdua de proteïnes i nitrogen en 

situacions caquèctiques, els mecanismes associats a aquestes accions roman obscur (revisat per 

MacEwan, 2002).  

 La senyalització del factor de necrosi tumoral és un procés complex. Els receptors de 

TNF no tenen capacitat metabòlica per ells mateixos i per aquesta raó han d’unir proteïnes 

intracel·lulars per controlar la senyalització de la bioquímica de la cèl·lula diana (revisat per 

MacEwan, 2002). 

2.2.1 Transducció del senyal de TNF-αααα 

Els receptors de TNF són una superfamília de proteïnes, que consisteix en almenys 41 

membres caracteritzats per l’homologia de la seva seqüència extracel·lular, i que inclou els 

receptors de TNF, Fas, CD40, els receptors TRAIL, el LNGFR ( de l’anglès, low-affinity nerve 

growth factor receptor), RANK i els receptors de mort. Alguns d’aquests membres reben 

múltiples noms i són activats per lligands específics, però TNF només té la capacitat d’unir-se a 

dos d’aquests receptors. El lligand TNF exerceix tots els seus efectes cel·lulars i patològics per 

unió a TNFR1 (també conegut com p55TNFR, p60, CD120a, TNFRSF1a) i TNFR2 (també 

conegut com p75TNFR, p80, CD120b, TNFRSF1b). Aquests subtipus de receptors de TNF-α 

són glicoproteïnes simples transmembranoses amb un 28 % d’homologia, almenys en el domini 

extracel·lular, que contenen quatre motius repetits en tàndem rics en cisteïna. Tant TNFR1 com 

TNFR2 contenen un domini extracel·lular d’unió del prelligand (PLAD), diferent de les regions 

d’unió de lligand, que preacomplexa els receptors i els ajuda a trimeritzar, principalment 

després de la unió del lligand, que ell mateix es presenta en forma de trímer (Figura 10) (revisat 

per MacEwan, 2002). 

La primera proteïna reclutada per TNFR1 és la proteïna associada al domini de mort de 

TNFR1 (TRADD), que serveix com plataforma per al reclutament d’almenys tres mediadors 

addicionals: RIP1, FADD i TRAF2 (Baud and Karin, 2001). TRAF2 recluta cIAP-1 i cIAP-2, 

dues proteïnes antiapoptòtiques que també tenen activitat ubiquitina lligasa. Es creu que TRAF2 

també activa la cinasa de la cinasa de la proteïna cinasa activada per mitogens (MAPKK, de 

l’anglès mitogen-activated protein kinase kinase), així com la cinasa 1 de la cinasa regulada per 

senyals extracel·lulars (MEKK1, de l’anglès extracellular signal-regulated kinase kinase 1) o la 

cinasa 1 estimuladora de l’apoptosi (ASK1), en el complex o a prop del receptor, activant una 
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cascada de cinases que resulten en l’activació de la cinasa Jun NH2-terminal (JNK), una cinasa 

que fosforila c-Jun i incrementa la seva activitat transcripcional. Finalment, la proteïna cinasa 

RIP és crítica per a la funcionalitat de la tercera via de senyalització de TNF, l’activació del 

factor de transcripció NF-κB. L’activació de NF-κB induïda per TNF depèn de la ubiquitinació 

dependent de fosforilació i degradació de les proteïnes inhibidores κB (IκB), que normalment 

retenen NF-κB dins el citoplasma de cèl·lules no estimulades (Chen and Goeddel, 2002; 

MacEwan, 2002). 

Una vegada activat, TNFR2 és tallat per metaloproteases en una forma soluble del 

receptor que encara és capaç d’unir TNF. TNFR2 no té domini de mort (DD) per unir proteïnes 

adaptadores. Es creu que TNFR2 és capaç de senyalitzar apoptosi directament o mitjançant el 

ligand-passing, mecanisme pel qual TNFR2 tindria major afinitat i vida mitjana per a la unió de 

TNF, i augmentaria la concentració de TNF en el veïnatge dels receptors TNFR1. Els receptors 

TNFR1 accepten el lligand TNF des de TNFR2 i són activats ells mateixos, senyalitzant la 

maquinària apoptòtica de TNFR1 (Tartaglia et al., 1993). D’altra banda, s’ha considerat 

important el coeficient TNFR1/TNFR2 per a la determinació de la resposta desencadenada per 

TNF-α (revisat per MacEwan, 2002).  
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FIGURA 10. Senyalització de TNF-αααα. Vies de senyalització dels receptors TNFR1 i TNFR2 (adaptat de 

MacEwan, 2002). 
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2.2.2 TNF-αααα i sistema nerviós 

 La citocina proinflamatòria TNF-α s’expressa de manera constitutiva tant en les 

neurones com en la glia del SNC. El TNF-α pot ser sintetitzat i alliberat per astròcits, micròglia 

i algunes neurones en el cervell. En diferents situacions patològiques, com trauma, isquèmia i 

malalties inflamatòries, l’expressió i l’alliberació de TNF-α s’incrementa ràpidament. Estudis 

clínics han trobat nivells elevats de TNF-α en el LCR, el plasma o el teixit cerebral post mortem 

d’afectats d’ictus, dany cerebral, demència per VIH, esclerosi múltiple, alcoholisme, malaltia 

d’Alzheimer o esclerosi lateral amiotròfica (revisat per Pickering et al., 2005). A més, el dany 

en el sistema nerviós central (SNC) també pot incrementar el transport actiu de TNF-α al 

cervell. Els nivells augmentats de TNF-α en el cervell són un factor important en la patogènesi 

de desordres neurotòxics i neurodegeneratius, però cal recordar que hi ha múltiples evidències 

que indiquen que el TNF-α contribueix tant a processos neuroprotectors com 

neurodegeneratius. 

 D’una banda, diferents investigadors han aportat evidències en les que, en distintes 

condicions, el TNF-α podria jugar un paper neuroprotector contra la mort neuronal. Per 

exemple, encara que hi ha estudis que mostren que el TNF-α mitjança el dany a la mielina i als 

oligodendròcits, altres, han mostrat que no és tòxic per a neurones del SNC en cultiu (revisat per 

Pickering et al., 2005). De fet, s’ha mostrat que el TNF-α promou la remielinització reparativa 

en un model experimental de demielinització (Plant et al., 2005). El TNF-α en condicions in 

vitro, podria protegir les neurones contra lesions metabòliques, excitotòxiques o oxidatives 

(Turrin and Rivest, 2006), promovent el manteniment de l’homeòstasi del calci intracel·lular, 

l’eliminació dels ROS (Cheng et al., 1994) i l’activació de la via de NF-κB (Barger et al., 1995; 

Pickering et al., 2005). Per exemple, s’ha demostrat que el TNF-α protegeix contra la mort 

neuronal induïda pel pèptid β-amieloide per la regulació de la formació de peròxid, la formació 

d’agregats de calci i l’activació de la via del NF-κB, entre d’altres (revisat per Sriram and 

O'Callaghan, 2007). A més, s’ha demostrat que els ratolins knock out per als dos receptors de 

TNF-α, o només per a TNFR1 mostren una lesió isquèmica i excitotòxica incrementada (Gary 

et al., 1998).  

 D’altra banda, hi ha múltiples estudis que mostren que en el SNC, el TNF-α es 

caracteritza per la seva habilitat per iniciar cascades associades amb la mort neuronal apoptòtica 

i deteriorament neurològic. El TNF-α contribueix clarament a la mort neuronal en la isquèmia 

cerebral i en la infecció pel virus de la immunodeficiència humana 1 (VIH-1) (revisat per 

Venters et al., 2000). Després del dany isquèmic, en el teixit cerebral es produeix una inducció 

ràpida de l’expressió del gen del TNF-α, que es correlaciona amb la mort neuronal (Botchkina 

et al., 1997). A més, la inhibició aguda del TNF-α amb receptors solubles, anticossos 
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neutralitzants o amb bloquejadors antisentit, redueix la lesió cerebral produïda tant per trauma 

com per isquèmia, el que suggereix que el TNF-α contribueix al dany cerebral (Mayne et al., 

2001; Nawashiro et al., 1997). Addicionalment, el TNF-α indueix l’activació de la caspasa-3 

que causa la mort neuronal apoptòtica en cultius d’hipocamp (Zhao et al., 2001). Altres estudis 

han implicat el TNF-α en la mort neuronal induïda per la micròglia (Hemmer et al., 2001) o en 

l’apoptosi neuronal induïda per periferina en arrels dorsals ganglionars (Robertson et al., 2001). 

D’altra banda, s’ha demostrat que el TNF-α  indueix estrès oxidatiu que podria conduir a la 

mort cel·lular. Addicionalment, en la medul·la espinal s’han observat nivells elevats de TNF-α 

després de dany o trauma en la medul·la (Xu et al., 1998).  

 A més, el TNF-α actua com a regulador de la plasticitat sinàptica. S’han observat 

nivells elevats de TNF-α en diferents estats patològics que estan associats amb dèficits de 

memòria (revisat per Pickering et al., 2005), i en aquest sentit, s’ha mostrat la implicació del 

TNF-α en la regulació del desenvolupament de l’hipocamp, probablement via TNFR2 (Golan et 

al., 2004). 

 Un aspecte a considerar quan es parla de la complexitat del senyal del TNF-α, està 

relacionat amb el paper del TNF-α en les interaccions entre neurones i glia. Les cèl·lules 

microglials ja no són vistes com simples acompanyants de les neurones, si no que són 

participants actius; de fet, és de particular interès la relació entre neurones i glia i el TNF-α en 

l’excitotoxicitat glutamatèrgica (veure apartat neuroinflamació en ELA). 

2.3   IFN-γγγγ 

La família de citocines proinflamatòries interferó (IFN), descrita per primera vegada fa 

més de 30 anys per les seves propietats antivíriques, es divideix en dos grups distints segons la 

seqüència proteica, fonts cel·lulars i ús de diferents tipus de receptors. El tipus I inclou IFN-α, -

β i -ω i és expressat per leucòcits i fibroblasts com a resultat de la infecció vírica. El tipus II de 

la família només té un membre: IFN-γ (Chesler and Reiss, 2002). IFN-γ és una citocina 

pleiotròpica biològicament activa secretada primàriament com a homodímer de 34 kDa per 

cèl·lules NK, cèl·lules T CD4+ i cèl·lules T CD8+, implicada en l’activació de macròfags per 

induir respostes antimicrobianes, antivirals i antitumorals (Schroder et al., 2004).  

Aquesta citocina té característiques proinflamatòries que contrasten amb alguns 

aspectes de la seva activitat biològica. IFN-γ té utilitat clínica en el tractament de determinades 

patologies víriques com l’hepatitis c i la sida, i en els darrers anys ha rebut atenció degut al seu 

paper dual en la inflamació perquè se li han atribuït nombroses propietats antiinflamatòries. 

Així, IFN-γ tindria un paper directe en les respostes inflamatòries per inhibició de la producció 

d’IL-1 i IL-8, i per la regulació a l’alta d’antagonistes de citocines com  IL-1Ra i IL18BP i per 

la inducció de l’expressió de membres de la família de proteïnes reguladores SOCS. Aquestes 
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propietats antiinflamatòries de la citocina principalment proinflamatòria IFN-γ podrien ser 

essencials per al control de les condicions inflamatòries (Muhl and Pfeilschifter, 2003). 

2.3.1 Transducció del senyal d’IFN-γ 

Els interferons (IFNs) i la interleucina-6 (IL-6) són una família de citocines que activen 

el senyal Janus cinasa i l’activador de la transcripció (JAK/STAT) mitjançant dos subtipus de 

receptors (I i II) de citocines (Kerr et al., 2003). 

El receptor d’IFN-γ (IFN-γR) està format per dues subunitats: cadena α i cadena β, que 

oligomeritzen en un heterotetràmer format per dues cadenes α i dues β. La transducció dels 

senyals d’IFN-γ està formada per respostes primàries i secundàries. STAT1 mitjança la resposta 

de senyalització primària. Després de la unió del lligand a IFN-γR, STAT1 és fosforilat per 

JAK1 i JAK2, dimeritza i subseqüentment es transloca al nucli on indueix la transcripció d’un 

subconjunt de gens induïts per IFN-γ (Figura 11). La majoria de respostes induïdes per IFN-γ 

s’atribueixen a mecanismes dependents de STAT1, encara que s’han demostrat diferents 

respostes independents de STAT1 (Chesler and Reiss, 2002; Gil et al., 2001). S’ha descrit com 

IFN-γ regula a l’alta gran varietat de paràmetres  proinflamatoris com interleucines o l’òxid 

nítric sintasa induïble (Muhl and Pfeilschifter, 2003). El subconjunt de gens induïts per IFN-γ 

inclouen factors de transcripció addicionals com el factor regulador de l’interferó (IRF-1, de 

l’anglès interferon regulatory factor) i el transactivador de classe II (CIITA, de l’anglès class II 

transactivator), que són responsables de mitjançar les respostes secundàries de l’IFN-γ que 

inclouen una major expressió de MHC-I i l’expressió de la quimiocina de la proteïna de 10 kDa 

induïble per l’interferó (IP-10) així com mecanismes antivírics (Bach et al., 1997). D’altra 

banda, s’ha demostrat que IFN-γ indueix la fosforilació de la p42/p44 MAPK (ERK1/2) 

mitjançant Raf i Jak1 (Sakatsume et al., 1998). A més, s’ha mostrat com IFN-γ és capaç de 

regular gens induïbles com ara p48/irf-9 mitjançant un nou element cis del promotor denominat 

l’element transcripcional activat per IFN-γ (GATE, de l’anglès γ-IFN-activated transcriptional 

element) al que s’uneix la proteïna C/EBP-β (de l’anglès CCAAT/enhancer-binding protein-β) 

(revisat per Chesler and Reiss, 2002). 
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FIGURA 11. Senyalització de l’ IFN-γγγγ. Esquema de la senyalització de la citocina IFN-γ i el seu 

receptor (IFN-γ R) via JAK/STAT.  

 

STAT1 juga un paper essencial en les respostes dels interferons, però els estudis amb 

mutants de Jak1, revelen l’existència de vies independents de STAT1. Els ratolins nuls per a 

Jak1 són significativament més resistents a la infecció viral que aquells que no presenten els 

receptors d’IFN. A més, IFN-γ potencia la proliferació de fibroblasts o cèl·lules de la medul·la 

òssia derivades de ratolí nul per a STAT1. Així es poden distingir respostes a IFN independents 

de STAT1 que mitjancen activitats antivíriques d’aquelles que estimulen la proliferació cel·lular 

(Ramana et al., 2001). 
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3. ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA (ELA) 

L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una malaltia neurodegenerativa caracteritzada 

per una gran degeneració selectiva de motoneurones, que produeix una paràlisi progressiva i 

que normalment du a la mort en 3-5 anys. El terme esclerosi lateral fa referència a la pèrdua de 

fibres nervioses en la regió lateral de la medul·la espinal, que es veu acompanyada de cicatriu 

glial o esclerosi. D’altra banda, el terme amiotròfica és refereix a l’atròfia muscular i debilitat 

per inactivitat dels músculs que deixen de rebre senyals nerviosos. Els mecanismes exactes de 

la patologia es desconeixen, malgrat que, s’han proposat la pèrdua de suport tròfic, així com 

l’excitotoxicitat, o el dany produït per l’activació excessiva dels receptors del neurotransmissor 

excitador glutamat, la disfunció mitocondrial, la formació d’agregats proteics, la disfunció del 

transport axonal i la neuroinflamació, entre d’altres, com a causa de la degeneració de les 

motoneurones (revisat per Bruijn et al., 2004). 

L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), coneguda comunament als Estats Units com a 

malaltia de Lou Gehrig,  és la malaltia que afecta a motoneurones més comuna en els adults. 

Descrita l’any 1869 pel neurobiòleg i metge francès Jean-Martin Charcot, la primera 

característica de la malaltia és una disfunció selectiva i mort de les neurones de les vies motores. 

La disfunció les motoneurones superiors (o motoneurones corticals) du a espasticitat i 

hiperreflèxia, mentre que la pèrdua de les motoneurones inferiors (en el tronc de l’encèfal i la 

medul·la espinal) provoca una debilitat generalitzada, atròfia muscular i paràlisi (Figura 12). La 

pèrdua de motoneurones va acompanyada per gliosi reactiva, anormalitats intracitoplasmàtiques 

del neurofilament i esferoides axonals. En el període més avançat de la malaltia, hi ha una 

pèrdua significativa de les fibres llargues de mielina en els tractes corticoespinals i arrels 

ventrals, així com evidències de degeneració wal·leriana i atròfia de les fibres mielinitzades. La 

fallida dels músculs respiratoris és, en general, l’esdeveniment fatal, que té lloc entre 1-5 anys 

des del diagnòstic de la malaltia. L’edat típica d’inici de la malaltia és al voltant dels 55 anys. 

Degut a la seva letalitat es presenta com una malaltia rara (amb una prevalència de 4-6 per cada 

100000 habitants i any), encara que la seva incidència  és de 1-2 cada 100000 (revisat per Bruijn 

et al., 2004). 
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FIGURA 12. Organització del sistema motor humà. En l’ELA, tant les motoneurones inferiors com les 

superiors estan danyades (adaptat de Shaw, 2001).  

 

 

3.1 Genètica i models animals d’ELA 

 Encara que el 5-10 % dels casos d’ELA són heretats (pel que pertanyen a la que es 

denomina forma familiar, FALS, de l’anglès familiar amyotrophic lateral sclerosis), la majoria 

dels casos no tenen un component genètic (es denomina forma esporàdica, SALS, de l’anglès 

sporadic amyotrophic lateral sclerosis). L’edat típica d’inici de les dues formes és als 50-60 

anys, i ambdues són clínicament i patològicament molt semblants, per la qual cosa es suggereix 

una patogènesi comuna. El coneixement de la genètica de la malaltia ha permès desenvolupar 

diferents models animals per a l’estudi de la degeneració de motoneurones (Taula 1). 
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Subtipus d’ELA Gen Herència, cromosoma 

ALS1 SOD1 Dominant, aparició adulta 21q22.1 

ALS2 Alsina Recessiva, aparició juvenil 2q33 

ALS3 - Dominant, aparició adulta 18q21 

ALS4 Senataxina (SETX) Dominant, aparició juvenil 9q34 

ALS5 - Recessiva, aparició juvenil 15q15.1-q21-1 

ALS6 - Dominant, aparició adulta 16q12 

ALS7 - Dominant, aparició adulta 20ptel-p13 

ALS8 
Proteïna de membrana 

associada a vesícules (VAPB) 
Dominant, aparició adulta 20q13.33 

ALS-FTD - Dominant, aparició adulta 9q21-22 

ALS-X - Dominant, aparició adulta Xp11-q12 

ALS amb demència i 

Parkinson 

Proteïna tau associada a 

microtúbuls (MAPT) 
Dominant, aparició adulta 17q21 

Malaltia LMN progressiva Dinactina Dominant, aparició adulta 2p13 

 

TAULA 1. Subtipus genètics d’ELA. ALS, esclerosi lateral amiotròfica; LMN, motoneurones inferiors 

(adaptat de Shaw, 2005). 

  

 La superòxid dismutasa 1 (SOD1) és una proteïna citosòlica d’unió a Cu/Zn implicada 

en la resistència antioxidant. L’any 1993 es va establir una relació entre mutacions en el gen que 

codifica per a l’enzim SOD1 i el 15-20 % dels casos d’ELA familiar (Rosen et al., 1993). Fins 

el moment, s’han aïllat de més de 100 mutacions diferents del gen de la SOD1 en humans, tres 

de las quals (SOD1G85R, SOD1G37R  i SOD1G93A) s’han caracteritzat extensivament i han permès 

generar ratolins transgènics, que sofreixen una malaltia de motoneurones molt semblant a l’ELA 

humana, per a l’estudi de la malaltia (Gurney et al., 1994). En aquests ratolins, la proteïna 

mutant humana s’expressa de manera ubiqua a nivells iguals o en alguns casos una mica 

superiors que els nivells endògens de SOD1. A diferència del patró variable de debilitat en 

humans, la debilitat típicament comença a les extremitats inferiors dels ratolins i la cronologia 

dels canvis clínics i patològics és dependent de la mutació i del nivell al que aquesta s’expressa. 

Per exemple, en el ratolí mutant G93A, els primers símptomes comencen al voltant dels 3 

mesos. Aquesta debilitat coincideix amb un augment de l’astrogliosi, activació de la micròglia i 

pèrdua de les motoneurones de la medul·la espinal (revisat per Bruijn et al., 2004). Els ratolins 

acaben morint als quatre mesos aproximadament. Més recentment, s’han generat rates 

transgèniques que expressen el gen de l’enzim Cu2+/Zn2+ superòxid dismutasa 1 (SOD1) humà 

amb dues mutacions diferents (G93A i H46R) que desenvolupen degeneració de motoneurones i 

paràlisi (Howland et al., 2002; Nagai et al., 2001).  

 L’any 2001 es van descriure diferents mutacions en el gen que codifica per a la proteïna 

alsina associades a una forma juvenil d’ELA, primerament caracteritzada per la implicació 
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predominant de motoneurones superiors (Hadano et al., 2001). Els animals mutants per a ALS2 

són pràcticament assimptomàtics, per la qual cosa no s’ha considerat com un model adient per a 

l’estudi de l’ELA. 

 Fins ara, a més de les mutacions en la SOD1 i en l’alsina, s’han identificat altres 4 gens 

causants d’una predisposició a l’ELA (Pasinelli and Brown, 2006). Codifiquen per a la 

dinactina,  senataxina (SETX), VAPB (sinaptobrevina/VAMP (proteïna de membrana associada 

a vesícules) associada a proteïna B) i MAPT (proteïna tau associada a microtúbuls) (taula 1). 

Un subgrup tant de la forma familiar com de la forma esporàdica de la malaltia, s’han associat a 

mutacions en el gen que codifica per a dinactina, un activador de la dineïna (Munch et al., 2004; 

Puls et al., 2003). S’ha observat que els ratolins que tenen mutacions en el gen que codifica per 

a la cadena pesada de la dineïna, desenvolupen una degeneració de motoneurones dependent de 

l’edat, associada amb anormalitats histològiques en el múscul (Hafezparast et al., 2003).  La 

SETX mostra una forta homologia amb les helicases de DNA/RNA, el que suggereix un paper 

potencial en el processament del RNA (Chen et al., 2004). La VAPB s’ha implicat en la 

resposta de proteïnes mal plegades  així com en el metabolisme de l’inositol (Kanekura et al., 

2006). No hi ha models animals per a VAPB. D’altra banda, la degeneració de motoneurones 

pot ocórrer ocasionalment en pacients amb Parkinson i demència frontotemporal (FTDP). A 

més, s’han associat diferents mutacions en el gen que codifica per a la MAPT i la malaltia de 

Parkinson i la demència frontotemporal. S’han desenvolupat diferents models de ratolins que 

sobreexpressen les isoformes humanes de la MAPT que desenvolupen una patologia similar a 

FTDP (revisat per Gros-Louis et al., 2006). 

 D’altra banda, s’han observat factors de risc associats a l’ELA esporàdica (taula 2). Hi 

ha diferents estudis que mostren l’existència de variants genètiques, entre les quals cal destacar 

els polimorfismes en el gen del VEGF, en individus amb ELA esporàdica que els podria 

predisposar a patir la malaltia.  

 

Gen Cromosoma Variant genètica Associació ELA 

Neurofilament pesat 22q12.1-q13-1 Deleció/inserció Esporàdica 

Apolipoproteïna E 19q13.2 Genotip Σ4 Esporàdica 

Subunitat 1 citocrom oxidasa Mitocondrial Microdeleció Esporàdica 

EAAT2 11p13-p12 Expressió disminuïda Familiar/Esporàdica 

GluR2 4q32-q33 Processament RNA alterat Esporàdica 

Factor neurotròfic ciliar 11q 12.2 Al·lel nul Familiar 

VEGF 6p12 Polimorfismes promotor Esporàdica 

Angiogenina 14q11.2 Mutacions sense sentit Esporàdica 

 

TAULA 2. Factors genètics de risc potencial en l’ELA esporàdica i modificadors genètics en l’ELA 

familiar (adaptat de Shaw, 2005). 
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Oosthuyse i cols. (2001) van veure que els ratolins amb una deleció en l’element de 

resposta a hipòxia (HRE, de l’anglès hypoxia responsive element) del promotor del gen que 

codifica pel VEGF, un factor angiogènic, exhibien una malaltia de motoneurones que afecta als 

adults, semblant a l’ELA humana. Més tard, Lambrechts i cols. (2003) van mostrar una 

associació entre haplotipus concrets en el promotor del gen del VEGF i l’ELA, el que suggeria 

que determinades variants genètiques del VEGF podrien predisposar a la malaltia. D’altra 

banda, s’ha de tenir en compte que altres estudis no han trobat aquesta associació (Chen et al., 

2006), per la qual cosa es requereixen més estudis que esbrinin el paper que juga el VEGF en 

l’ELA. Més recentment s’ha associat un altre factor angiogènic, l’angiogenina, a l’ELA 

(Lambrechts et al., 2006). Greenway i cols. (2006) varen trobar 7 mutacions en el gen de 

l’angiogenina de malalts amb ELA. L’angiogenina és un potent inductor de la 

neovascularització però, la conseqüència funcional d’aquestes mutacions encara és 

desconeguda. S’ha descrit que l’angiogenina s’expressa en motoneurones i cèl·lules glials, 

especialment quan són estressades per hipòxia, i que té activitat neuroprotectora, estimulant la 

supervivència de motoneurones estressades en cultiu (revisat per Lambrechts et al., 2006). 

3.2 Mecanismes implicats en l’esclerosi lateral amiotròfica 

Encara que les bases moleculars de l’ELA són encara desconegudes, s’han postulat 

múltiples mecanismes que podrien estar implicats en l’etiopatogènesi de la malaltia. Els 

diferents estudis realitzats, tant en malalts com en models de la malaltia (en animals transgènics 

o en models cel·lulars), mostren que la malaltia podria ser el resultat de la convergència d’una 

sèrie de factors, més que un únic factor, perquè es produeixi una degeneració selectiva de 

motoneurones. L’ELA seria el resultat de la interacció de múltiples processos patològics que 

inclourien l’estrès oxidatiu, l’agregació de proteïnes, disfuncions mitocondrials, l’excitotoxicitat 

glutamatèrgica, la pèrdua de suport tròfic, el transport axonal danyat o la neuroinflamació 

(revisat per Bruijn et al., 2004). A més, en els darrers anys s’ha mostrat la implicació d’altres 

tipus cel·lulars no neuronals, que podrien tenir un paper iniciador i/o propagador de la malaltia 

(Clement et al., 2003). Per tant, l’ELA és una malaltia multifactorial en la que es troben 

implicats diferents tipus cel·lulars (Figura 13). 
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FIGURA 13. Convergència de múltiples vies que podrien danyar les motoneurones. En l’ELA hi ha 

diferents mecanismes i tipus cel·lulars implicats en la pèrdua de motoneurones (adaptat Shaw, 2005). 

 

3.2.1 Excitotoxicitat  

Diferents estudis han mostrat que l’excitotoxicitat glutamatèrgica podria contribuir al 

dany neuronal en l’ictus, neurotraumes, epilèpsia (revisat per Doble, 1999), i en distintes 

malalties neurodegeneratives com l’ELA, seria un mecanisme fonamental responsable de la 

degeneració de les motoneurones (Rothstein et al., 1996). Certes línies d’evidència indiquen que 

les motoneurones, tant in vivo com in vitro, són particularment sensibles a l’excitotoxicitat 

mitjançada per receptors AMPA. D’una banda, s’ha demostrat que l’administració intratecal 

d’agonistes del receptor AMPA, indueix la degeneració de motoneurones en animals, mentre 
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l’administració de NMDA no danya les motoneurones (Hugon et al., 1989). D’altra banda, en 

els cultius organotípics de medul·la espinal de rata, les motoneurones també són particularment 

sensibles a l’excitotoxicitat mitjançada per AMPA (Rothstein et al., 1993). Així, les 

motoneurones semblen tenir propietats intrínseques relacionades amb el control del calci, que 

les fa particularment vulnerables a l’excitotoxicitat mitjançada per AMPA (Figura 14) (revisat 

per Van Den Bosch et al., 2006).  

 

FIGURA 14. Diferències en el metabolisme del calci entre diferents neurones. La via d’entrada i el 

destí del calci és diferent en les motoneurones (A) comparat amb altres neurones (B). Les motoneurones 

contenen gran quantitat de receptors AMPA permeables al calci en combinació amb una baixa quantitat 

de proteïnes fixadores de calci. Com a conseqüència, l’estimulació glutamatèrgica du a un augment de 

l’influx de calci. Com aquest Ca2+ no és atenuat per proteïnes d’unió a calci, la concentració de Ca2+ 

citoplasmàtic augmentarà i el sistema de baixa afinitat del mitocondri, començarà a transportar Ca2+ a 

l’interior mitocondrial. En altres neurones, la majoria dels receptors AMPA són impermeables al Ca2+ ja 

que contenen GluR2 i només el Na+ entrarà mitjançant aquests receptors. Això durà a una despolarització 

de la neurona, a l’eliminació de Mg2+ bloquejat al receptor NMDA i a l’entrada de Ca2+ dins la cèl·lula. A 

més, després de la despolarització de la cèl·lula, el calci també pot entrar mitjançant canals de Ca2+ 

dependents de voltatge. En contrast amb les motoneurones, en moltes neurones aquest Ca2+ serà tamponat 

per proteïnes fixadores de calci presents en el citoplasma i no entrarà en el mitocondri (adaptat de Van 

Den Bosch et al., 2006). 

 

  

 Un element bàsic de l’excitotoxicitat clàssica és l’existència d’uns nivells elevats de 

glutamat extracel·lular. Si el transportador de glutamat està danyat, la recaptació del glutamat 

dins els astròcits disminueix i augmenta la concentració de glutamat en la fenedura sinàptica, el 

que du a una estimulació dels receptors AMPA permeables a Ca2+, major o més llarga. La 

pèrdua del transportador EAAT2/GLT1, pot estar relacionada amb la presència de la mutació 

SOD1, però també s’ha observat en malalts de la forma esporàdica. A més, la micròglia pot 

secretar substàncies que incrementen l’alliberació de glutamat. Tot això resulta en un augment 
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de l’influx de calci en l’interior de la motoneurona. Com aquestes neurones estan desproveïdes 

de proteïnes fixadores de calci, el mitocondri comença a tamponar Ca2+, però quan s’excedeix la 

capacitat amortidora del mitocondri, el Ca2+ intracel·lular sobreactiva diferents tipus d’enzims 

dependents de calci i produeix una generació de ROS, que interfereixen en la funcionalitat 

normal de la neurona i duen a la mort cel·lular. El contingut de glutamat intracel·lular és 

alliberat des d’aquestes neurones danyades i provoca un increment dramàtic de la concentració 

de calci extracel·lular i la propagació de la neurodegeneració (revisat per Van Den Bosch et al., 

2006). L’any 1978 Plaitakis i Caroscio van demostrar nivells elevats d’àcid glutàmic en el 

plasma malalts d’ELA. Més tard, el grup de Rothstein (1990) va mostrar que hi havia nivells 

augmentats de glutamat en el LCR de malalts amb ELA. A més, hi ha estudis que mostren que 

el plasma i el LCR de malalts d’ELA contenen components tòxics que poden induir 

excitotoxicitat (Roisen et al., 1982) i que els efectes tòxics del LCR dels malalts poden ser 

inhibits per l’antagonista AMPA, CNQX (Couratier et al., 1993). També es va trobar que els 

sinaptosomes aïllats de teixit neural humà afectat d’ELA presentaven una activitat 

transportadora de glutamat disminuïda (Rothstein et al., 1992) i es va descriure una pèrdua entre 

el 30 i el 90 % del transportador de glutamat astroglial en l’escorça motora i medul·la espinal en 

el 60-70 % dels pacients amb ELA (Rothstein et al., 1995). El bloqueig de la síntesi del 

transportador de glutamat astroglial EAAT2 amb nucleòtids antisentit va permetre demostrar el 

paper principal d’aquest transportador en l’eliminació del glutamat extracel·lular i, com a 

conseqüència, prevenint l’excitotoxicitat de les motoneurones (Rothstein et al., 1996). Pel que 

fa a les investigacions per elucidar els mecanismes pels quals es produeix una pèrdua selectiva 

del transportador EAAT2, es van trobar espècies anòmales de mRNA aberrant del EAAT2 en 

pacients d’ELA i es va proposar que un processament aberrant del mRNA del EAAT2 era la 

causa de la disminució de la proteïna EAAT2 en l’ELA (Lin et al., 1998). En el model animal 

de la malaltia, també s’ha observat un descens del transportador astroglial de glutamat GLT-1 

en la banya ventral de la medul·la espinal de ratolins (Bruijn et al., 1997) i rates (Howland et al., 

2002). 

 L’excitotoxicitat lenta fa referència a la mort de la neurona postsinàptica debilitada en 

presència d’uns nivells normals de glutamat, degut a un augment de la sensibilitat d’aquesta 

neurona. La presència de la mutació SOD1 compromet la capacitat amortidora de calci del 

mitocondri i la concentració intracel·lular de calci en el citoplasma de la neurona postsinàptica 

augmenta. Un increment dràstic de la permeabilitat al calci dels receptors AMPA, juntament 

amb un descens de la capacitat amortidora de calci, du, a l’igual que ocorr quan parlem de 

l’excitotoxicitat clàssica, a una activació excessiva dels diferents enzims dependents de calci, 

que interfereix amb la funcionalitat normal de la neurona i finalment provoca la mort (revisat 

per Van Den Bosch et al., 2006). A més, en l’ELA pràcticament no es veuen afectades les 

motoneurones que controlen els músculs extrínsecs de l’ull ni les del nucli d’Onuf, que innerven 



INTRODUCCIÓ 

73 

els músculs dels esfínters. S’ha proposat que aquestes motoneurones són resistents perquè 

presenten una major abundància de proteïnes fixadores de calci com parvalbúmina i calbindina 

(Appel et al., 2001). 

D’altra banda, l’excitotoxicitat és comuna tant a l’ELA esporàdica com a la mitjançada 

per la mutació de la SOD1. A més, un dels arguments més importants a favor del paper de 

l’excitotoxicitat en l’ELA és que el riluzol, l’única droga que ha estat provada com efectiva 

contra la progressió de la malaltia en pacients, té propietats antiexcitotòxiques (Bensimon et al., 

1994). De fet, s’ha demostrat el paper neuroprotector del riluzol en la neurotoxicitat mitjançada 

per aminoàcids excitadors en cultius de motoneurones (Estévez et al., 1995). El riluzol 

disminueix la progressió de la malaltia i augmenta la supervivència uns mesos. Actua inhibint 

l’alliberació de glutamat degut a la inactivació de canals de Na+ en terminals nerviosos 

glutamatèrgics, així com inhibint l’activació de processos de transducció de senyals dependents 

de proteïnes G; és a dir, disminueix la toxicitat per glutamat (Doble, 1996). A més, existeixen 

evidències que indiquen que el riluzol també pot bloquejar alguns efectes postsinàptics del 

glutamat per inhibició no competitiva dels receptors AMPA i NMDA. S’han descrit efectes 

postsinàptics del riluzol en el receptor GABA que també podrien contribuir al seu efecte 

protector (revisat per Van Den Bosch et al., 2006).  

3.2.2 Neuroinflamació i activació microglial 

La neuroinflamació pot definir-se com la invasió en el sistema nerviós de leucòcits 

circulants i l’activació de la micròglia. Durant els darrers anys, els conceptes de 

desenvolupament i progressió de les malalties neurodegeneratives s’ha revisat des de que es va 

reconèixer que molts d’aquests desordres són resultat d’una relació complexa entre neurones i 

glia (Viviani et al., 2004). La glia activada allibera entre d’altres substàncies, citocines, que 

poden participar en la neurodegeneració (Figura 15). El teixit afectat d’ELA es caracteritza per 

canvis inflamatoris que són típics d’altres malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer 

(revisat per McGeer and McGeer, 2002). Tant en pacients d’ELA, com en el model animal de la 

malaltia, s’han observat diferents marcadors a nivell cel·lular i bioquímic que mostren la 

importància d’aquest procés en el desenvolupament de la malaltia. Per exemple, en els teixits de 

malalts hi ha una forta activació i proliferació de la micròglia en les regions de pèrdua de 

neurones motores. A més, s’ha demostrat l’expressió de mediadors proinflamatoris (TNF-α, IL-

1β i COX-2) com un esdeveniment inicial dels models animals d’ELA (Alexianu et al., 2001; 

Hensley et al., 2003). D’altra banda, la minociclina, un antibiòtic que bloqueja l’activació de la 

micròglia, alenteix la malaltia en ratolins (Kriz et al., 2002; Zhu et al., 2002). A continuació es 

detallen els diferents canvis a nivell cel·lular i bioquímic que s’han observat en pacients i en el 

model animal de la malaltia. 
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FIGURA 15. Implicació de la neuroinflamació i la micròglia en l’ELA. La micròglia activada pot  

danyar les neurones per la producció d’espècies reactives d’oxigen, intermediaris de nitrogen, 

quimiocines i citocines com TNF-α, a més d’altres mediadors i excitotoxines com el glutamat (adaptat de 

Monk and Shaw, 2006). 

 

 

 A. Canvis a nivell cel·lular en malalts d’ELA 

 El factor clau que mostra la presència de neuroinflamació en l’ELA és l’acumulació de 

micròglia activada en zones de degeneració. En la medul·la espinal i el còrtex motor de pacients 

d’ELA s’han observat un nombre abundant de cèl·lules microglials reactives si es compara amb 

controls. L’activació de la micròglia s’ha observat gràcies a l’ús  d’anticossos contra proteïnes 

exposades pel sistema fagocític com glicoproteïnes del  complex major d’histocompatibilitat II 

(MHC-II), integrines o l’antigen de leucòcits humans DR (HLA-DR). Totes aquestes proteïnes 

estan fortament regulades a l’alta en la línia de monòcits activats. En la substància grisa, les 

cèl·lules s’hipertrofien amb la típica morfologia de micròglia activa, retenen els seus processos, 

que es retrauen i es tornen més espessos. En la matèria blanca,  les cèl·lules acumulen productes 

de la degeneració de mielina i perden els seus processos (revisat per McGeer and McGeer, 

2002). D’altra banda, també hi ha evidències d’activació microglial in vivo. Els estudis de 

tomografia d’emissió de positrons emprant el lligand d’unió a benzodiazepines, que és un 

marcador de micròglia activa, van demostrar la presència d’activació microglial en diferents 
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àrees del cervell especialment a àrees motores, però també en altres com per exemple el tàlem 

(Turner et al., 2004). 

 També s’han observat astròcits reactius en àrees de degeneració que es caracteritzen pel 

seu marcatge intens per a la proteïna acídica fibril·lar glial (GFAP, de l’anglès glial fibrilar 

acidic protein) així com per la hipertròfia característica (revisat per McGeer and McGeer, 

2002).  

 A més de cèl·lules de la matriu cel·lular, també s’ha observat la presència de leucòcits 

activats en zones d’inflamació. La majoria dels leucòcits són cèl·lules T8, però també s’han 

observat T4. Les cèl·lules T podrien alliberar mediadors inflamatoris que estimularien la 

resposta inflamatòria, com per exemple l’IFN-γ, que és un dels activadors més potents de la 

micròglia (revisat per McGeer and McGeer, 2002). 

 Finalment, s’ha demostrat un increment de cèl·lules dendrítiques en els teixits afectats 

per l’ELA que correlaciona amb la progressió de la malaltia (Henkel et al., 2004). 

 B. Canvis a nivell bioquímic en malalts d’ELA 

 L’activació glial descrita, hauria d’estar acompanyada de nombrosos canvis a nivell 

bioquímic (Taula 3). Una troballa clau consistent amb la significativament elevada resposta 

inflamatòria en ELA, és un marcat augment dels nivells de ciclooxigenasa 2 (COX-2) en la 

medul·la espinal. Hi ha dues isoformes de la ciclooxigenasa: COX-1 i COX-2, que es 

diferencien en que COX-1 és relativament estable, mentre que COX-2 és altament induïble i es 

relaciona amb la inflamació. S’ha demostrat que l’augment de la COX-2 està restringit al teixit 

afectat, encara que el fet que la COX-2 es produeixi en neurones, astròcits i altres tipus 

cel·lulars, indica que l’increment podria provenir de diferents fonts (Consilvio et al., 2004).  

 La micròglia activa produeix un gran número de composts inflamatoris, proliferatius, 

oxidatius i excitadors, que poden tenir tant efectes neuroprotectors com neurotòxics. Hi ha 

diferents marcadors inflamatoris que s’han observat elevats en malalts d’ELA com TNF-α, IL-

6, PGE2, IL-1b, així com MCP-1 (proteïna atraient de monòcits), M-CSF (factor estimulant de 

colònies de macròfags). En la medul·la espinal de pacients d’ELA s’han observat nivells elevats 

de M-SCF, MCP-1 i TGF-β, i en el sèrum de malalts s’ha observat la presència de citocines 

proinflamatòries com TNF-α, IL-6, TGF-β (revisat per Sargsyan et al., 2005) o més recentment 

IFN-γ (Babu et al., 2008). 

 D’altra banda, la inflamació genera estrès oxidatiu; independentment de la font de 

radicals lliures, s’han trobat diferents marcadors d’estrès com proteïnes modificades per 

glicosilació, composts de baix pes molecular oxidats i nitrats i peroxidació lipídica. En la 

medul·la espinal de malalts amb ELA s’han observat motoneurones marcades per a la 3-

nitrotirosina. A més, s’ha identificat la presència de la òxid nítric sintasa, així com del producte 

de peroxidació lipídica, el 4-hidroxinonenal en motoneurones de la banya ventral. D’altra 
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banda, s’han localitzat productes finals de glicosilació avançada en motoneurones afectades, a 

més de diferents marcadors de peroxidació lipídica i glicoxidació proteica (revisat per McGeer 

and McGeer, 2002). Però, a més, recentment, s’ha demostrat que l’exposició de cultius de 

medul·la espinal embrionària a líquid cefaloraquidi de pacients amb ELA, provoca un descens 

del transportador de glutamat GLT-1, el que indicaria la presència de substàncies tòxiques en el 

LCR de malalts, que podrien estar relaciones amb l’estrès oxidatiu (Shobha et al., 2007).  

 A més, la micròglia activa allibera glutamat i altres molècules de baix pes molecular 

que podrien tenir efectes neurotòxics. D’altra banda, una via fonamental de la reacció 

inflamatòria en la malaltia d’Alzheimer és l’activació de la via clàssica del complement. En 

malalts d’ELA, s’ha observat la presència de marcadors d’activació de la via del complement 

com C1qb, C4d o el receptor del complement CD11b, un marcador característic de la micròglia 

(revisat per McGeer and McGeer, 2002) 

 Però, cal recordar que els astròcits també són importants marcadors de neuroinflamació 

i que el grau de reactivitat astroglial correlaciona amb el grau d’expressió de mediadors 

inflamatoris, una producció incrementada d’espècies reactives d’oxigen i nitrogen i defectes en 

l’homeòstasi del glutamat, i que l’extensió de l’activació astroglial correlaciona amb el grau de 

degeneració neuronal (Barbeito et al., 2004). 
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Proteïna Funció 

C3d Producte de degradació de C3 activat 

C4d Producte de degradació de C4 activat 

CD-11b Receptor de superfície de fagòcits 

COX-1 Converteix àcid araquidònic en prostaglandina H2 

COX-2 Converteix àcid araquidònic en prostaglandina H2 

FcγR1 Immunoglobulina Fc de la regió receptor 1 que reconeix anticossos units a antígens 

Fosfolipasa A2 Romp els lípids de membrana per formar àcid araquidònic 

GFAP Proteïna esquelètica present a astròcits reactius 

HLA-DR Molècula presentadora d’antigen en cèl·lules immunocompetents 

ICAM-1 Promou la unió a LFA-1 

IFN-γ Citocina inflamatòria alliberada per limfòcits T activats 

IL-6 Citocina inflamatòria alliberada per astròcits i micròglia activats 

LCA Antigen comú de leucòcits 

LFA Apareix en cèl·lules T activades i promou l’adhesió cel·lular 

MCP-1 Proteïna atraient de monòcits 

M-CSF Estimulant de colònies de macròfags 

TGF-beta Factor de creixement transformant β 

TNF-α Citocina inflamatòria alliberada per la micròglia activada 

 

TAULA 3. Algunes proteïnes associades amb estats inflamatoris observats en ELA. Tant en els 

malalts d’ELA, com en els models animals de la malaltia, s’han observat diferents marcadors de 

neuroinflamació que inclouen, entre d’altres, citocines (TNF-α, IFN-γ, IL-6),  marcadors d’estrès oxidatiu 

(COX) i proteïnes del sistema del complement (C3d, C4d) (adaptat de McGeer and McGeer, 2002). 

  

 

 C. Neuroinflamació i ratolí SOD1 

 Els ratolins SOD1, model animal d’ELA, mostren els mateixos canvis que els observats 

en l’ELA esporàdica. En la medul·la espinal del ratolí SOD1 G93A s’ha observat una intensa 

activació/proliferació microglial que ocorr de manera paral·lela al període de progressió ràpida 

de degeneració de motoneurones i pèrdua funcional. Mentre la micròglia pot jugar un paper 

positiu en l’eliminació del detritus degeneratiu, també podria contribuir a la patogènesi via 

producció de radicals d’oxigen, peroxinitrit i glutamat així com diferents citocines. A més, els 

canvis neuroinflamatoris inclouen la presència abundant d’astròcits activats, l’acumulació de 

limfòcits T i cèl·lules glials immunoreactives per a iNOS i fosfolipasa A2 (revisat per McGeer 

and McGeer, 2002). A més, els animals SOD1 mostren nivells augmentats de COX-2, i una 

regulació a l’alta de citocines proinflamatòries com el TNF-α (Hensley et al., 2003). El 

desenvolupament d’aquests canvis inflamatoris coincideix amb l’aparició de la malaltia i 

l’increment de la intensitat transcorr de manera paral·lela a la progressió de la malaltia. 
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 El fet el ratolí transgènic mutant SOD1 mostri una reacció inflamatòria similar a la que 

ocorr en els malalts amb la forma esporàdica de la malaltia, suggereix que malgrat la causa que 

iniciï la malaltia sigui diferent, la inflamació és un mecanisme fonamental que exacerba la 

patogènesi de la malaltia, el que podria donar lloc a una intervenció antiinflamatòria (revisat per 

McGeer and McGeer, 2002). 

 D. Teràpia antiinflamatòria 

 La identificació de l’activació i proliferació de la micròglia com a distintiu de l’ELA in 

vivo i com a contribuïdor a la mort de motoneurones in vitro han dut al tractament amb 

antiinflamatoris en models ratolins de degeneració de motoneurones. L’observació de que 

l’administració de minociclina, un derivat de la tetraciclina, prolonga l’interval assimptomàtic 

previ a la disfunció motora en 9-20 % dels ratolins transgènics SOD1 (Kriz et al., 2002; Zhu et 

al., 2002), recolzen el paper de la micròglia en la degeneració de motoneurones. El lloc d’acció 

de la minociclina sembla ser tant a nivell de la micròglia, on s’inhibeix la regulació a l’alta de la 

iNOS, com en la cèl·lula diana on inhibeix l’alliberació de citocrom c (Moisse and Strong, 

2006). Estudis recents, mostren que l’administració d’àcid fòlic i vitamina B12, retarden 

l’aparició i augmenten la supervivència del ratolí SOD1, per inhibició de l’activació d’astròcits i 

micròglia, inhibició de la iNOS, de l’activitat caspasa-3 i de la ruptura de la PARP, així com la 

baixada dels nivells de TNF-α i l’augment de l’expressió de Bcl-2 (Zhang et al., 2008).  

 El tractament amb els inhibidors de la COX-2, Celecoxib (Celebrex) i rofecoxib, 

combinats amb creatina va augmentar la supervivència fins un 30% en els ratolins mutants 

SOD1, mentre que el tractament amb l’inhibidor no específic de la COX (sulindac) va 

augmentar la supervivència un 10%. Així i tot, cap dels inhibidors de la COX testats han 

mostrat eficàcia en pacients d’ELA (Cudkowicz et al., 2006).  

 En resum, hi ha moltes evidències sobre la implicació de la micròglia en l’ELA. La 

micròglia en la proximitat de neurones estressades, s’activa i les cèl·lules microglials reactives 

es troben presents en teixits de malalts i en els models animals. Aquests teixits contenen 

diferents factors que són capaços d’activar la micròglia el que permetria la propagació de les 

respostes inflamatòries des d’aquesta. Aquestes respostes inflamatòries, en determinades 

condicions poden tenir efectes neurotòxics, el que indicaria que la neuroinflamació induïda, 

mantinguda o amplificada per la micròglia podria estar implicada en l’etiologia de l’ELA 

(revisat per Sargsyan et al., 2005). 

E. TNF-α i ELA 

 Com ja s’ha comentat, la resposta glial està acompanyada per nombrosos canvis 

bioquímics relacionats amb la resposta inflamatòria, entre ells un increment en la producció de 

citocines proinflamatòries. S’ha descrit que els malalts d’ELA presenten nivells elevats en 

plasma de les citocines IL-6, IFN-γ (Babu et al., 2008), TNF-α i els seus receptors solubles 
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(Poloni et al., 2000). Les anàlisis genètiques dels polimorfismes de TNF-α, TNFR1 i TNFR2, 

no van mostrar diferències significatives en els al·lels i les freqüències genotípiques entre 

controls i pacients (Cereda et al., 2007). Aquests resultats indicarien la implicació del sistema 

immune en resposta a senyals intracel·lulars.   

 A més, s’han trobat nivells elevats de TNF-α en les medul·les espinals dels ratolins 

SOD1 pressimptomàtics i simptomàtics, model de la malaltia (Elliott, 2001; Ghezzi et al., 1998; 

Hensley et al., 2003). De fet, en cultius de motoneurones, encara que TNF-α no va produir la 

mort de les motoneurones, va induir la redistribució mitocondrial cap el soma de la 

motoneurona, el que indicaria que la inflamació precediria als canvis mitocondrials observats en 

els teixits d’ELA (Stommel et al., 2007). D’altra banda, en el model de ratolí transgènic 

SOD1G93A, l’administració de talidomida i el seu anàleg lenalidomida, fàrmacs que inhibeixen 

l’expressió de TNF-α i altres citocines, va atenuar la pèrdua de pes, va millorar la funció i 

supervivència de les motoneurones i va augmentar l’esperança de vida del ratolí transgènic 

(Kiaei et al., 2006).  

 F. TNF-α i excitotoxicitat glutamatèrgica 

 El TNF-α és una citocina pleiotròpica que pot exercir els seus efectes sobre diferents 

del sistema nerviós (veure apartat TNF-α i sistema nerviós). Juga un paper facilitador en 

l’excitotoxicitat glutamatèrgica, tant directament com indirectament per la inhibició de 

transportadors de glutamat astroglials. El TNF-α actuant sobre la micròglia, astròglia i neurones 

pot potenciar l’excitotoxicitat glutamatèrgica (Figura 16). 

 La micròglia pot ser activada en resposta a diferents estímuls com per exemple, l’IFN-γ 

alliberat pels limfòcits T. La micròglia activa allibera entre d’altres, TNF-α, que pot actuar 

sobre diferents tipus cel·lulars. D’una banda, el TNF-α alliberat per la micròglia activa és capaç 

d’actuar sobre la pròpia micròglia d’una manera autocrina i produir l’alliberació de glutamat, 

degut a una regulació a l’alta de la glutaminasa (Takeuchi et al., 2006). D’altra banda, les 

cèl·lules microglials expressen diferents receptors de glutamat que inclouen els receptors AMPA 

i KA, i els mGluR. S’ha demostrat que els receptors AMPA microglials presenten una baixa 

permeabilitat al calci, el que indicaria l’expressió de la subunitat GluR2 (Farber and 

Kettenmann, 2005). S’ha vist, que l’estimulació de la micròglia amb KA provoca l’alliberació 

de TNF-α al medi extracel·lular, en un procés que podria ser dependent del Ca2+ intracel·lular 

(Noda et al., 2000). A més, el glutamat també pot activar el receptor metabotròpic de glutamat 

(mGluR) en la micròglia; aquesta activació també indueix l’alliberació de la citocina TNF-α 

(Taylor et al., 2005). Així, estaríem davant un primer cercle viciós, a nivell microglial, en el que 

la micròglia activa allibera TNF-α que fa que s’alliberi glutamat i el propi glutamat estimula 

l’alliberació de més TNF-α. 
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 A nivell astroglial, s’ha demostrat com la citocina proinflamatòria TNF-α d’una banda 

produeix un augment de l’alliberació de glutamat (Bezzi et al., 2001), i d’altra banda, inhibeix la 

recaptació de glutamat en astròcits primaris humans (Fine et al., 1996). Això podria dur a un 

augment de la neurotoxicitat en determinades condicions patològiques. 

 Finalment, el TNF-α pot actuar directament sobre cèl·lules neuronals a nivell dels 

receptors de glutamat. S’ha demostrat que TNF-α produeix una inserció ràpida de receptors 

AMPA/KA-canals de calci en cèl·lules piramidals d’hipocamp, el que augmentaria la 

vulnerabilitat de les neurones a la toxicitat (Ogoshi et al., 2005). A més, en cultius d’hipocamp 

s’ha demostrat que la citocina TNF-α  produeix un increment del tràfic de receptors als quals els 

hi falta la subunitat GluR2, el que canvia l’estequiometria dels receptors i els fa més permeables 

al calci; aquest fet exacerbaria l’excitotoxicitat glutamatèrgica (Stellwagen et al., 2005). En la 

regulació dels receptors de glutamat sembla intervenir de manera fonamental la via de NF-κB 

(Yu et al., 2002). D’altra banda, altres estudis mostren com TNF-α pot produir una potenciació 

de l’excitotoxicitat. En cultius organotípics de cervell, s’ha demostrat que TNF-α potencia la 

mort excitotòxica quan es combina amb glutamat. L’administració de TNF-α sol no té cap 

efecte en la viabilitat neuronal, però la seva coadministració amb glutamat, potencia la mort 

excitotòxica de les neurones. Això s’ha relacionat amb una inhibició de la recaptació de 

glutamat, en la que intervindria la via de NF-κB (Zou and Crews, 2005). Però, s’ha de tenir en 

compte que els estudis de Bernardino i cols. (2005) en cultius organotípics d’hipocamp, mostren 

efectes oposats dependent de la concentració de TNF-α: les dosis baixes de TNF-α tenen 

efectes neuroprotectors en la mort neuronal induïda per AMPA, mentre les concentracions altes 

provoquen un augment de l’excitotoxicitat. En aquest cas, l’efecte dual de la citocina estaria 

produït per una implicació selectiva dels diferents subtipus de TNFR: TNFR2 mitjançaria la 

neuroprotecció, mentre que l’exacerbació de l’excitotoxicitat AMPA estaria mitjançada per 

TNFR1. 

 Els estudis de les interrelacions entre l’excitotoxicitat i la citocina TNF-α, s’han 

realitzat fonamentalment en hipocamp, però també hi ha un estudi en medul·la espinal que 

mostra que el TNF-α potencia la mort neuronal induïda per glutamat quan es coadministra KA. 

En aquest estudi, les nanoinjeccions de TNF-α o KA sols no van provocar la mort neuronal, 

mentre que la combinació de les dues substàncies va provocar la mort neuronal i es va bloquejar 

per l’antagonista del receptor AMPA, el CNQX. Aquesta potenciació estaria relacionada amb 

un increment de cFos (Hermann et al., 2001).  

 Aquests estudis previs que mostren les relacions entre el TNF-α i l’excitotoxicitat 

glutamatèrgica, junt amb el fet que hi hagi nivells elevats de TNF-α tant en malalts com en el 

model animal de la malaltia i l’important paper que juga l’excitotoxicitat en la patogènesi de 
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l’ELA, fa que sigui important plantejar si hi ha alguna relació entre els nivells elevats de TNF-α 

i l’excitotoxicitat en el context de la malaltia, i més concretament en la pèrdua de motoneurones.  

 

 

 

 

FIGURA 16. Interrelacions de TNF-αααα i l’excitotoxicitat glutamatèrgica. La citocina proinflamatòria 

TNF-α pot actuar en diferents cèl·lules del sistema nerviós provocant una perpetuació de l’excitotoxicitat 

glutamatèrgica (adaptat de Bogaert et al., 2006). 

 

 

3.2.3 VEGF i ELA 

Els factors neurotròfics regulen selectivament el creixement i la supervivència de 

determinades poblacions de neurones en el SNC i en el sistema nerviós perifèric. Tenen un 

paper essencial en el desenvolupament i en el manteniment de neurones diferenciades. Els 

astròcits són coneguts com a importants fonts de factors neurotròfics; de fet, la disfunció 

d’astròcits en ELA podria ser deguda possiblement a una falta de secreció dels propis factors 

tròfics. De fet, s’han detectat nivells disminuïts de factor neurotròfic ciliar (CNTF, de l’anglès 

ciliary neurotrophic factor) en teixits post mortem de malalts d’ELA. Membres de la família de 

neurotrofines com el factor neurotròfic derivat de cervell (BDNF, de l’anglès brain-derived 

neurotrophic factor), de la família de factors neurotròfics relacionats amb CNTF, el factor 
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inhibidor de la leucèmia (LIF, de l’anglès leukaemia inhibitory factor) i la cardiotrofina-1 (CT-

1), i altres com el factor neurotròfic derivat de línia cel·lular glial (GDNF, de l’anglès glial cell 

line-derived neurotrophic factor) o el factor de creixement similar a la insulina-I (IGF-I, de 

l’anglès insulin-like growth factor-I), podrien estar potencialment implicats en la patogènesi de 

l’ELA, ja que s’ha demostrat que tots ells donen suport a la supervivència de motoneurones in 

vivo i/o in vitro (Jackson et al., 2002). A més, diferents estudis mostren el paper neuroprotector 

del VEGF i s’ha implicat directament en la degeneració de motoneurones (revisat per Boillee et 

al., 2006a). 

 En els ratolins amb una deleció en l’element de resposta a hipòxia del gen de VEGF 

(ratolí VEGFδ/δ), els nivells insuficients de VEGF causen una degeneració de motoneurones de 

començament a l’adult, reminiscent de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). Algunes 

característiques neuropatològiques observades en el ratolí VEGFδ/δ, com la pèrdua específica de 

motoneurones colin-acetiltransferasa positives, els signes ultraestructurals de la degeneració de 

neurones motores, esferoides axonals, inclusions aberrants de neurofilament, degeneració 

wal·leriana en nervis perifèrics i pèrdua selectiva dels axons motors llargs mielinitzats, són força 

semblants als trobats en el  ratolí mutant SOD1 i en els malalts d’ELA (Oosthuyse et al., 2001). 

Per tant, el model del ratolí VEGFδ/δ podria ser útil per estudiar els mecanismes de la 

degeneració de motoneurones de començament adult i per avaluar estratègies terapèutiques. Per 

aquesta raó, el VEGF s’ha implicat com a possible causa de la degeneració selectiva de 

motoneurones i s’ha implicat en la patogènesi de l’ELA (revisat per Lambrechts and Carmeliet, 

2006).  
 Addicionalment, s’ha observat com el ratolí SODG93A (ratolí transgènic que expressa la 

variant mutant humana G93A de Cu, Zn superòxid dismutasa, identificat en la forma familiar de 

l’ELA) moria abans quan era creuat amb el ratolí Vegfδ/δ, degut a una degeneració de 

motoneurones més severa. De fet, la disminució dels nivells de VEGF en el ratolí transgènic que 

expressa SOD1G93A va reduir l’edat d’aparició de la malaltia i va provocar una disminució de 

l’esperança de vida. A més, els ratolins Vegfδ/δ eren inusualment susceptibles a la paràlisis 

persistent després d’isquèmia en la medul·la espinal, i el tractament amb VEGF, protegeix al 

ratolí contra la mort de motoneurones per isquèmia (Lambrechts et al., 2003). Finalment, Wang 

i cols. (2007) van descriure que el ratolí doble transgènic VEGF+/+/SOD1G93A, resultat de creuar 

el ratolí model de la malaltia SOD1 amb el ratolí que sobreexpressa VEGF específicament a 

neurones, mostra una pèrdua de motoneurones retardada, una discapacitat motora retardada i 

una supervivència prolongada comparat amb els transgènics simples SOD1. Tots aquests estudis 

mostren l’important paper que podria jugar el VEGF en la pèrdua de motoneurones en l’ELA. 

Les troballes del paper del VEGF en models animals, indiquen que el VEGF és un 

modificador de la degeneració de motoneurones, i suggereix un potencial terapèutic. De fet, es 



INTRODUCCIÓ 

83 

va provar com una simple injecció d’un vector lentiviral, que expressava VEGF en varis 

músculs, va retardar l’aparició i va alentir la progressió de la malaltia en ratolins SOD1G93A 

(Azzouz et al., 2004). Carmeliet i cols. (2002) mostraren in vivo com l’administració de VEGF 

reduïa la severitat de la paràlisi després d’isquèmia en la medul·la espinal en ratolins controls, i 

que van tenir una millora neurològica considerable (Storkebaum et al., 2005). D’altra banda, 

diferents estudis in vitro han provat com VEGF és un factor neurotròfic per a les motoneurones 

(Van Den Bosch et al., 2004). 

 A més dels estudis realitzats en models animals i les diferents propostes terapèutiques 

realitzades en el model animal d’ELA, el ratolí SOD1, s’ha demostrat l’existència de genotips 

de risc en humans per al desenvolupament de la malaltia. En un gran estudi europeu per 

determinar si les alteracions en el gen de VEGF podrien estar lligades a l’ELA humana, es van 

identificar tres polimorfismes de nucleòtids simples en el promotor de la regió del gen de 

VEGF, el que va implicar el VEGF com un factor de risc per a patir la malaltia. Malgrat això, 

no es van observar variacions en l’element de resposta a hipòxia. Les variants del promotor del 

gen de VEGF en aquests pacients van coincidir amb nivells disminuïts en plasma de VEGF 

(Lambrechts et al., 2003). Aquests resultats, juntament amb els obtinguts en els models animals, 

indiquen que els nivells reduïts de VEGF predisposen tant els ratolins com els humans a l’ELA, 

per la qual cosa, l’estudi del paper del VEGF podria proporcionar noves perspectives per a 

l’enteniment de la patogènesi de la malaltia i el seu tractament. 

Els processos patològics que han rebut més importància en l’estudi de l’ELA han estat 

el dany oxidatiu, l’excitotoxicitat, l’agregació proteica i anormalitats citosquelètiques, encara 

que els seus papers i interrelacions es desconeixen. Tampoc està clar quin és el primer tipus 

cel·lular afectat per l’ELA. Si aquests factors contribueixen a la neurodegeneració en ELA, ens 

podríem demanar a quin punt s’integra el VEGF. Se sap que VEGF inhibeix la producció 

d’espècies reactives d’oxigen que contribueixen a l’excitotoxicitat en cèl·lules endotelials i que 

el receptor VEGFR2 bloqueja l’augment d’estrès oxidatiu en el pulmó (Tuder et al., 2003). 

També és conegut que VEGF atenua el dany oxidatiu en cèl·lules endotelials per l’estimulació 

de la manganès SOD (SOD2) (Greenberg and Jin, 2004). Finalment, VEGF redueix 

l’excitotoxicitat per glutamat en neurones d’hipocamp en cultiu (Matsuzaki et al., 2001) i la 

toxicitat mitjançada per NMDA (Svensson et al., 2002). Per tant, s’ha descrit el VEGF com a 

possible agent neuroprotector, encara que els efectes del VEGF sobre l’excitotoxicitat 

glutamatèrgica en motoneurones no s’ha definit clarament. 

A més, VEGF també pot actuar en les vies de senyalització de la mort cel·lular 

programada. En l’ELA s’han observat canvis en l’expressió o en l’activitat de proteïnes 

reguladores de la mort cel·lular, especialment aquelles implicades en la via mitocondrial o en la 

via d’apoptosi intrínseca, en cultius cel·lulars o ratolins que expressen la forma mutada SOD1 i 

en pacients amb ELA. En aquest sentit, el VEGF augmenta l’expressió de XIAP i survivina, 
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dues proteïnes antiapoptòtiques, en cèl·lules endotelials (Tran et al., 1999). D’aquesta manera, la 

mort cel·lular i la supressió de mediadors de supervivència cel·lular en els models d’ELA 

suggereixen una implicació de l’apoptosi que seria susceptible de ser contrarestada pels efectes 

antiapoptòtics de VEGF (caracteritzats primerament en cèl·lules endotelials) (Greenberg and 

Jin, 2004). 

3.2.4 Propietats tòxiques de les mutacions Cu/Zn SOD1 

La funció millor coneguda de SOD1 és la de convertir el superòxid, un producte tòxic 

de la fosforilació oxidativa mitocondrial, en aigua o peròxid d’hidrogen, però la seqüència de 

processos que du a la degeneració de motoneurones en el mutant SOD1 roman desconeguda. 

Tanmateix, està ben establert que la toxicitat mitjançada per SOD1 en ELA no és deguda a una 

pèrdua de funció de l’enzim, però en comptes d’això, a l’adquisició d’una o més propietats 

tòxiques que són independents dels nivells de l’activitat SOD1 (Borchelt et al., 1994). Els 

principals arguments que resten importància a la pèrdua de la funció dismutasa són: d’una 

banda, els ratolins nuls per a SOD1 no desenvolupen malaltia motoneuronal (Reaume et al., 

1996) i d’altra banda, l’eliminació dels gens normals de SOD1 en ratolins que desenvolupen 

malaltia motoneuronal per expressió d’una dismutasa inactiva mutant (SOD1G85R) no afecta al 

moment d’aparició de la malaltia ni a la supervivència (Bruijn et al., 1998). A més, els nivells 

de l’activitat SOD1 no correlacionen amb la malaltia en humans o en ratolins, de fet alguns 

enzims mutants conserven l’activitat dismutasa (Borchelt et al., 1994).  

3.2.5 Dany oxidatiu 

El descobriment de les mutacions en SOD1 va provocar immediatament la formulació 

de la hipòtesi que la toxicitat era provocada per una química aberrant dels llocs actius del coure 

i del zinc de l’enzim plegat malament degut a les mutacions (Beckman et al., 1993). S’han 

proposat diferents mecanismes que inclouen la implicació del peroxinitrit o de l’òxid nítric 

(Beckman et al., 1994; Estévez et al., 2000), però hi ha evidències en contra del paper de la 

química aberrant, per la qual cosa aquesta importància és controvertida.  

Hi ha nombrosos estudis que mostren evidències d’estrès oxidatiu en la patogènesi de 

l’ELA. S’han trobat nivells elevats de proteïnes carbonilades en la medul·la espinal i el còrtex 

motor en malalts amb la forma esporàdica de la malaltia, i tant en malalts de la forma esporàdica 

com en els malalts amb la forma familiar associada a la mutació en la SOD1 es van trobar 

nivells elevats nitrotirosina, un marcador de dany oxidatiu mitjançat pel peroxinitrit, 

principalment a neurones grans de la banya ventral. A més, s’han descrit marcadors d’oxidació 

lipídica en motoneurones, astròcits reactius i micròglia. D’altra banda, s’han trobat indicis de 

dany oxidatiu en el DNA en la medul·la espinal de malalts amb ELA (revisat per Barber et al., 

2006). 

Addicionalment, la gp91-phox, també coneguda com Nox-2, és un membre de les 

NADPH oxidases que quan són activades produeixen anió superòxid i altres radicals derivats 
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del superòxid. En pacients d’ELA esporàdica s’han  descrit nivells elevats de Nox-2 i en el 

ratolí SOD1 s’ha vist com la SOD1 mutada estabilitza l’activador de la Nox, el Rac1-GTP, amb 

la qual cosa la NADPH oxidasa generaria anió superòxid i un excés de radicals lliures que 

podrien danyar les motoneurones (revisat per Boillee and Cleveland, 2008).  

Però a més, cal recordar la relació entre excitotoxicitat i estrès oxidatiu. Com ja s’ha 

explicat, les motoneurones són especialment sensibles a la toxicitat per glutamat i quan són 

activades es produeix un augment de l’influx de calci i una forta generació de ROS. Això podria 

explicar el dany oxidatiu i les alteracions mitocondrials observats en les motoneurones afectades 

d’ ELA. A més, la presència d’agregats proteics i anormalitats dels neurofilaments també podria 

ser conseqüència de la generació de ROS (revisat per Rao and Weiss, 2004). D’altra banda, els 

ROS generats en les motoneurones en resposta a l’activació excitotòxica podrien afectar els 

astròcits i produir una disrupció del transport de glutamat (Rao et al., 2003) (Figura 17). 

Tot i la intensa activitat de recerca en aquest camp, encara no es coneix exactament si el 

dany oxidatiu és una causa primària de la patogènesi, o bé una conseqüència de la malaltia. 

 

 

 

 

FIGURA 17. Model anticipatiu d’ELA. Els nivells elevats de glutamat podrien induir una entrada 

excessiva de calci que podria afectar a la capacitat amortidora del mitocondri i provocar la producció de 

ROS i possiblement l’activació de vies apoptòtiques. La conseqüent oxidació produiria l’agregació 

proteica i canvis en el neurofilament. Els ROS podrien travessar la membrana plasmàtica i danyar els 

transportadors astroglials de glutamat. Addicionalment, la inflamació i activació microglials també poden 

generar  estrès oxidatiu (adaptat de Rao and Weiss, 2004). 
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3.2.6 Agregació proteica 

La presència d’agregats anormals de proteïnes o inclusions és característica de diferents 

malalties degeneratives com la malaltia d’Alzheimer, el Parkinson (Selkoe, 2001) o la malaltia 

de Huntington (Steffan et al., 2001). En ELA, s’han trobat inclusions hialines i agregats proteics 

citoplasmàtics prominents en motoneurones i en alguns casos dins els astròcits que les envolten 

en cada un dels models de ratolí SOD1 i en tots els casos provats d’ELA humana. En els models 

animals, aquestes acumulacions són altament immunoreactives per a SOD1 (Bruijn et al., 1998), 

pel que es pensa podrien tenir importància en el desenvolupament de la malaltia. 

Un misteri sense resoldre és si aquests agregats danyen les motoneurones (o altres 

cèl·lules en la medul·la espinal), i si això ocorr, mitjançant quins mecanismes. S’han proposat 

diferents hipòtesis per explicar com els agregats de SOD1 podrien produir la toxicitat cel·lular. 

Primer, es podria produir un segrest de proteïnes necessàries per a la funció normal de les 

motoneurones, com les xaperones de coure per a la SOD1, neurofilaments ubiqüitinats, GFAP, 

transportadors de glutamat, Bcl-2 i proteïnes implicades en les funcions de xaperones i del 

proteasoma (Pasinelli et al., 2004; Watanabe et al., 2001). Segon, degut al mal plegament, els 

agregats de la SOD1 podrien reduir la disponibilitat de xaperones necessària pel plegament 

d’altres proteïnes. Tercer,  els agregats podrien reduir l’activitat del proteasoma, indispensable 

pel recanvi proteic; i quart, podria haver una inhibició de la funció d’orgànuls específics, com 

per exemple el mitocondri o els peroxisomes (revisat per Shaw, 2005).   

3.2.7 Mort cel·lular apoptòtica en ELA 

Diferents estudis han mostrat evidències de que un mecanisme de mort cel·lular 

programada semblant a l’apoptosi, podria ser el responsable de la mort de motoneurones en 

ELA. La mort cel·lular apoptòtica és un mecanisme molt ràpid, per la qual cosa no ha resultat 

fàcil observar motoneurones amb característiques apoptòtiques en humans o en els models 

animals, i en aquest sentit, hi ha estudis que neguen l’existència d’apoptosi en l’ELA (Migheli 

et al., 1999; Tomik et al., 2005). Malgrat aquest fet, si no apoptosi per se, elements de la 

cascada de mort apoptòtica podrien estar implicats en l’ELA. En aquest sentit, l’ús dels models 

animals ha complementat els estudis amb mostres humanes de teixits post mortem i han aportat 

la informació referent als canvis temporals i la seva importància en la cascada patològica 

(revisat per Sathasivam and Shaw, 2005). 

La caspasa-1, tradicionalment associada a processos inflamatoris, està activada en la 

medul·la espinal de ratolins transgènics SOD1 i el dominant negatiu per a aquesta caspasa 

prolonga la vida del ratolí transgènic SOD1. En aquest sentit, l’activació de la caspasa-1, un 

dels primers esdeveniments en el mecanisme de toxicitat dels mutants SOD1, ocorr en els mesos 

previs a la mort neuronal i aparició fenotípica de la malaltia (Pasinelli et al., 2000; Vukosavic et 

al., 1999). Una altra característica en la mort mitjançada pel mutant SOD1 és l’activació de la 

caspasa-3 que té lloc a motoneurones (Li et al., 2000) i astròcits (Pasinelli et al., 2000). Més 
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evidències que proteïnes de les vies de mort cel·lular són importants en la mort neuronal 

mitjançada pels mutants SOD1, provenen de la demostració que una expressió incrementada del 

factor antiapoptòtic Bcl-2, disminueix el moment d’aparició de la malaltia (Kostic et al., 1997). 

L’expressió de proteïnes de la família Bcl-2  està alterada en ELA i en els seus models 

animals. Les proteïnes antiapoptòtiques Bcl-2 i BclxL mostren una expressió reduïda, mentre 

que l’expressió de proteïnes proapoptòtiques, Bax i Bad, i la translocació de Bax al mitocondri 

estan incrementats. A més, la sobreexpressió de Bcl-2 retarda l’aparició de la malaltia i prolonga 

la vida del ratolí muntant transgènic SOD1 de 3 a 4 setmanes (Kostic et al., 1997). D’altra 

banda, l’expressió de la proteïna inhibidora de l’apoptosi lligada a X (XIAP), que inhibeix les 

caspases executores -3, -7 i -9, està disminuïda. Un mecanisme final apoptòtic és probablement 

un aspecte central de la mort neuronal, i de fet, s’ha demostrat recentment que l’activació glial 

de la caspasa-3 inactiva proteolíticament el transportador de glutamat EAAT2 (Boston-Howes 

et al., 2006). Un mecanisme alternatiu en el qual es proposa que SOD1 interaccionaria amb Bcl-

2 i interferiria amb la seva activitat antiapoptòtica (Pasinelli et al., 2000) és atractiu, però 

controvertit. Així i tot, tant la sobreexpressió de Bcl-2 constitutiva com la dirigida per un vector 

viral en motoneurones protegeix les motoneurones, retardant l’aparició de la malaltia però no la 

seva progressió (Kostic et al., 1997). 

En humans s’han descrit marcadors morfològics d’apoptosi (per exemple contracció del 

nucli i del citoplasma de les motoneurones), així com l’expressió de diferents marcadors 

apoptòtics com la fragmentació del DNA. A més, s’ha demostrat l’activació de vies moleculars 

implicades en la mort apoptòtica com uns nivells de caspasa-1 i caspasa-9 augmentats en la 

medul·la espinal de malalts (revisat per Guegan and Przedborski, 2003), el que suggeriria un 

paper d’aquestes vies en la patogènesi de la malaltia. 

Encara que s’ha demostrat la presència de diferents indicadors apoptòtics en el context 

de l’ELA, la mort cel·lular programada no seria l’únic mediador patològic, si no que seria un 

més dels mecanismes que durien al procés degeneratiu. 

3.2.8 Disfunció mitocondrial 

 Una característica comuna a diferents malalties neurodegeneratives és l’afectació dels 

mitocondris, que contribueix a la degeneració. Els mitocondris s’han implicat com possibles 

dianes de la toxicitat en ELA, ja que s’han trobat mitocondris vacuolitzats i dilatats amb 

membranes i cristalls desorganitzats en les motoneurones (i múscul) de pacients tant amb ELA 

esporàdica com familiar (Afifi et al., 1966; Hirano et al., 1984). Els defectes mitocondrials 

s’han demostrat en les medul·les espinals i en biòpsies musculars de malalts, i, a més, s’han 

descrit una respiració mitocondrial alterada i nivells augmentats de proteïnes desacoblants 

(Chung and Suh, 2002; Dupuis et al., 2003; Echaniz-Laguna et al., 2002; Vielhaber et al., 1999; 

Wiedemann et al., 2002). Així i tot, com els pacients estudiats ja es troben a la fase 

simptomàtica, és difícil determinar si els efectes són primaris o secundaris a l’atròfia muscular. 
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Però les anormalitats mitocondrials s’han observat en els ratolins mutants en estadis 

presimptomàtics (abans de que es pugui detectar una pèrdua de motoneurones o qualsevol dany 

observable (Kong and Xu, 1998; Wong et al., 1995). S’ha proposat que la formació de vacúols 

és deguda a l’expansió de l’espai intermembrana mitocondrial i la conseqüent distensió de les 

membranes mitocondrials (Higgins et al., 2003). Així i tot, altres estudis han mostrat la 

presència de vacúols en animals que acumulen nivells elevats de SOD1, però que no 

desenvolupen la malaltia (Jaarsma et al., 2000). Encara no se sap com la mutació SOD1 afecta a 

la funció mitocondrial, però s’han demostrat diferències de composició proteica entre les 

poblacions mitocondrials mutades i les no mutades (revisat per Boillee et al., 2006a). 

L’alteració mitocondrial (despolarització de la membrana, activitat disminuïda dels complexes 

respiratoris i alliberació del citocrom c) en motoneurones ocorr en estadis assimptomàtics en els 

ratolins SOD1 (Bendotti and Carri, 2004) i en cèl·lules en cultiu que expressen la proteïna 

mutant (Carri et al., 1997). Així i tot, no està clar si els canvis mitocondrials són causats per una 

disminució de la viabilitat cel·lular o si aquests canvis, de fet, precedeixen i desencadenen 

l’apoptosi (Bacman et al., 2006). De fet, en relació a la cadena de transport d’electrons, que 

genera ATP via fosforilació oxidativa, hi ha molta controvèrsia sobre si està augmentada o 

reprimida. Els diferents estudis realitzats amb distints models mostren canvis contraposats en els 

nivells d’ATP, activitat del complex I o activitat del complex IV. Probablement, el dany en la 

capacitat amortidora de calci del mitocondri en estadis previs a l’aparició dels símptomes i en 

teixits rellevants en la patogènesi de l’ELA (Damiano et al., 2006), és un dels mecanismes que 

s’ha postulat com a més important, ja que el control de l’homeòstasi del calci és totalment 

compatible amb els mecanismes excitotòxics que serien centrals en el dany neuronal.  

S’han observat mitocondris morfològicament anormals en les motoneurones de pacients 

amb ELA, en el ratolí transgènic SOD1 i en una línia de motoneurones que expressen la SOD1 

mutada. Els estudis bioquímics han revelat una activitat disminuïda de la cadena de transport 

d’electrons, un potencial de membrana mitocondrial reduït, alteració de l’homeòstasi del calci i 

canvis en el proteoma mitocondrial (revisat per Boillee et al., 2006a). A més, els estudis en el 

model animal, han mostrat el reclutament selectiu de SOD1 mutada en els mitocondris espinals, 

el que podria explicar la seva toxicitat selectiva en l’ELA (Liu et al., 2004). D’altra banda, els 

mitocondris estan implicats en la generació de ROS i per tant, en la producció de l’estrès 

oxidatiu, i alhora són dianes dels ROS. Els nivells elevats de ROS podrien ser els responsables 

de la freqüència augmentada de mutacions en el DNA mitocondrial en el còrtex motor i en la 

medul·la espinal de malalts amb ELA (Barber et al., 2006). 

Així i tot, malgrat el descobriment de distintes alteracions en els mitocondris, 

l’evidència que els mitocondris són dianes importants per al dany en els mutants de SOD1 és 

discutible. La patologia mitocondrial no s’ha trobat en altres models de rosegadors que 
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desenvolupen malaltia de neurones motores o en els mateixos mutants que tenen nivells 

inferiors de SOD1 (revisat per Bruijn et al., 2004). 

3.2.9 Alteracions del citosquelet 

 Els neurofilaments són les proteïnes estructurals més abundants les motoneurones 

madures, i podrien estar relacionats amb la seva vulnerabilitat selectiva. L’assemblatge del 

neurofilament en els axons és essencial per a l’establiment de diàmetres axonals correctes. El 

descobriment de l’acumulació i assemblatge anormal de neurofilaments són característiques 

comunes en diferents malalties neurodegeneratives, incloent l’ELA esporàdica i la familiar 

(Hirano et al., 1984), l’atròfia muscular espinal infantil i neuropaties motor-sensorials 

hereditàries, va suggerir que l’acumulació aberrant de neurofilament podria contribuir a 

l’aparició o a la progressió de la malaltia. D’altra banda, els experiments amb ratolins 

transgènics van revelar un paper central dels neurofilaments en la funció normal de les 

motoneurones, encara que el seu paper és controvertit. D’una banda, els ratolins que 

sobreexpressen la forma salvatge (wilt-type) del neurofilament o la proteïna mutada, 

desenvolupen neuropaties i sofreixen la mort de les motoneurones (Lee et al., 1994; Xu et al., 

1993). D’altra banda, altres experiments amb el ratolí SOD1 han mostrat que l’expressió 

incrementada de la cadena pesada del neurofilament retarda l’aparició de la malaltia (Couillard-

Despres et al., 1998). Així i tot, sembla que les mutacions en el neurofilament tenen importància 

en la malaltia humana, ja que s’han trobat mutacions en la cadena pesada del neurofilament en 

un 1% dels casos d’ELA esporàdica (revisat per Goodall and Morrison, 2006). 

Una característica patològica comuna a les diferents formes d’ELA i als models animals 

és la desorganització del citosquelet en les neurones motores, que s’associa sovint amb 

l’acumulació de neurofilaments fosforilats (pNF) (Bendotti and Carri, 2004). Precisament, les 

neurones amb axons més grans i amb major càrrega de neurofilament semblen ser més 

susceptibles a la degeneració en l’ELA esporàdica o en els models de ratolins transgènics SOD1 

(revisat per Bruijn et al., 2004). En aquest sentit, s’ha demostrat la presència de la forma 

fosforilada de la p38MAPK, implicada en la fosforilació de proteïnes del citosquelet, tant en 

motoneurones com en cèl·lules glials del ratolí mutant SOD1. S’ha suggerit que la presència de 

la Pp38MAPK en motoneurones i la seva colocalització amb neurofilament fosforilat podria 

contribuir al desenvolupament i progressió de la malaltia (Tortarolo et al., 2003). 

3.2.10 Periferina i degeneració de motoneurones 

Un altre possible mecanisme implicat en la malaltia de motoneurones són els canvis en 

l’expressió de periferina, una proteïna expressada en les motoneurones espinals, neurones 

sensorials perifèriques i nervis autonòmics. La periferina és un filament intermedi que és troba 

associat a proteïnes de neurofilament en la majoria de les inclusions axonals de les 

motoneurones de pacients amb ELA (Corbo and Hays, 1992). També s’ha demostrat la 

presència de nivells elevats de periferina en els animals model de la malaltia (Julien et al., 
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2005), i la sobreexpressió de periferina provoca una degeneració de motoneurones (Beaulieu et 

al., 1999) encara que es desconeix la seva implicació exacta. 

3.2.11 Dineïna, dinactina i transport axonal retrògrad 

 Una característica que distingeix les motoneurones d’altres cèl·lules és la seva asimetria  

i gran volum. El seu gran volum implica una càrrega metabòlica enorme en el cos cel·lular, que 

ha de sintetitzar tots els components necessaris per a la motoneurona. Els components han de 

ser transportats primer a l’axó i després es mouen cap a la sinapsi. Finalment, el transport 

retrògrad via dineïna retorna els components, que inclouen cossos multivesiculars i factors de 

creixement al cos cel·lular. La troballa que en el mutant SOD1, el dany en el transport axonal es 

produeix abans del començament de la malaltia, va dur a pensar que el transport disminuït 

podria estar correlacionat amb el desenvolupament de la malaltia de motoneurones (revisat per 

Bruijn et al., 2004). Dues mutacions puntuals dominants en el gen de la dineïna causen una 

malaltia de motoneurones progressiva en ratolins (Hafezparast et al., 2003). A més, una mutació 

puntual dominant en la subunitat p150 de la dinactina és la causa de una malaltia de 

motoneurones inferiors que comença amb paràlisi de les cordes vocals (revisat per Bruijn et al., 

2004). 

3.3 Diferents tipus cel·lulars afectats a l’ELA 

 Encara que tradicionalment, l’ELA s’ha definit com una malaltia que afecta de manera 

selectiva les motoneurones, en els darrers anys s’ha mostrat la implicació d’altres tipus cel·lulars 

no neuronals en la patologia. Les cèl·lules glials pròximes a les motoneurones com astròcits i 

micròglia activats podrien tenir un paper iniciador i/o propagador de la malaltia. De fet,  

diferents estudis han mostrat com la magnitud del dany neuronal en un model quimèric de 

degeneració de motoneurones en el que s’expressa la mutació G93A SOD1, depèn del grau  de 

patologia en cèl·lules no neuronals (Clement et al., 2003). 

3.3.1 Motoneurones a l’ELA 

 L’ELA és la malaltia de motoneurones de començament adult més freqüent, 

caracteritzada per la pèrdua de motoneurones inferiors i superiors. Els diferents models emprats 

en l’estudi de la malaltia, s’han basat en la recerca de la degeneració i pèrdua de les 

motoneurones com a causa primària de la paràlisi progressiva. Per aquesta raó, els mecanismes 

de la patologia, fan referència de manera directa o indirecta a les motoneurones. 

 Les motoneurones tenen determinades característiques que les fan especialment 

vulnerables a la neurodegeneració. Hi ha diferents evidències que suggereixen que factors 

genètics, l’estrès oxidatiu i la toxicitat glutamatèrgica, i/o el dany a determinades proteïnes i 

orgànuls, podrien ser factors importants que contribuirien al dany de les motoneurones en 

l’ELA. Distintes característiques moleculars i neuroquímiques de les motoneurones humanes, 

podrien fer aquest grup cel·lular més sensible a determinades agressions. Per una part, les 
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característiques claus fan referència a la mida de les motoneurones amb processos axonals llargs 

que duen a uns requeriments d’alta activitat mitocondrial i a un contingut elevat de 

neurofilament, comparat amb altres tipus neuronals. D’altra banda, la falta d’expressió de 

proteïnes amortidores de calci com parvalbúmina i la calbindina i la baixa expressió de la 

subunitat GluR2 del receptor AMPA podria fer que les motoneurones fossin més vulnerables a 

la toxicitat per calci que segueix a l’activació dels receptors de glutamat. A més, les 

motoneurones que són vulnerables a degenerar-se en l’ELA, semblen tenir una expressió 

perisomàtica del transportador EAAT2/GLT-1 molt més elevada si es compara amb altres 

motoneurones com les oculomotores, que normalment no es veuen afectades per la malaltia. Si 

es redueix el nivell d’expressió o la capacitat funcional d’aquesta proteïna, es podria postular 

que les conseqüències serien molt més devastadores per les cèl·lules que normalment depenen 

fortament de la seva presència (revisat per Shaw and Eggett, 2000). A més, cal considerar que el 

transportador astroglial de glutamat és molt vulnerable al dany per estrès oxidatiu (Volterra et 

al., 1992) (Taula 4). 

 

Característiques cel·lulars específiques que predisposen les motoneurones a la degeneració 

• Mida cel·lular i longitud axonal 

• Característiques específiques dels mitocondris de les motoneurones 

• Metabolisme basal alt 

• Contingut de neurofilament  

• Característiques dels receptors de glutamat 

• Expressió elevada de transportadors de glutamat en les rodalies de grups de motoneurones 

sensibles 

• Expressió  baixa de proteïnes d’unió a calci   

• Llindar alt per iniciar una resposta protectora contra el xoc tèrmic 

• Expressió elevada de SOD1 

 
TAULA 4. Factors moleculars que determinen la vulnerabilitat selectiva de les motoneurones a la 

degeneració en l’ELA. Les motoneurones presenten unes característiques cel·lulars que les fan més 

sensibles a la degeneració (adaptat de Shaw, 2001). 

 

  

 D’altra banda, el dany directe de les motoneurones és un element important en el 

començament de la malaltia. El primer esdeveniment, previ a l’aparició dels símptomes, és la 

retracció dels axons motors des de les sinapsis fins el múscul. Durant aquesta fase, la mutació 

SOD1 actua directament en les motoneurones, amb l’agregació de la SOD1 mal plegada que 

danya la maquinària cel·lular, especialment el mitocondri. El transport axonal retrògrad també 

s’inhibeix com a conseqüència del dany al mitocondri i/o la desorganització dels neurofilaments 
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axonals. L’acció de la mutació SOD1 en la motoneurona és amplificada per altres tipus 

cel·lulars (revisat per Boillee et al., 2006a). 

3.3.2 Astròcits en l’ELA 

 Els astròcits són companys essencials de les motoneurones, que els hi proporcionen 

suport tròfic i que mitjancen l’eliminació del glutamat de la sinapsi glutamatèrgica mitjançant 

l’acció dels transportadors astroglials de glutamat (EAAT2/GLT-1). L’excitotoxicitat 

glutamatèrgica pot induir el dany i la mort neuronals com a conseqüència d’un cercle repetitiu, 

que du a l’entrada de calci a través dels receptors AMPA permeables al calci (revisat per Boillee 

et al., 2006a). En la medul·la espinal, la principal funció dels astròcits és la prevenció de 

l’excitotoxicitat mitjançada per glutamat. 

 Els astròcits, quan són activats responen produint un augment de l’assemblatge dels 

filaments intermedis (assemblatges de la proteïna àcida glial fibril·lar, GFAP) i un increment del 

número i mida dels processos prolongats del cos cel·lular. L’activació astroglial s’ha observat en 

la medul·la espinal de pacients d’ELA (Hall et al., 1998), així com en el model animal (Bruijn et 

al., 1997). De fet, s’ha observat una forta reacció glial que envolta les motoneurones inferiors i 

superiors en els pacients. Els astròcits reactius en ELA mostren un augment de la 

immunoreactivitat per a GFAP i la proteïna d’unió a calci S100β i expressen marcadors 

d’inflamació com la ciclooxigenasa-2 (COX-2) o la forma induïble de l’òxid nítric sintasa 

(iNOS).  A més, la patologia dels astròcits s’acompanya de inclusions citoplasmàtiques hialines 

i marcadors d’estrès oxidatiu (revisat per Barbeito et al., 2004). Una implicació addicional dels 

astròcits en l’ELA ve determinada per la demostració en cultiu que els astròcits activats 

indueixen la mort de motoneurones embrionàries via la producció de NGF, que en presència 

d’òxid nítric pot induir apoptosi (Pehar et al., 2004). 

3.3.3 Micròglia a l’ELA 

 Les cèl·lules microglials, els macròfags del sistema nerviós central, s’han postulat com a 

components centrals a malalties neurodegeneratives on la seva funció inclouria la secreció de 

molècules tròfiques o tòxiques. Les cèl·lules de la micròglia poden definir-se com cèl·lules 

glials de suport i defensa immunocompetent i són les cèl·lules immunes residents en el sistema 

nerviós central. Si es parla des del punt de vista funcional, la micròglia és un híbrid entre 

limfòcits i cèl·lules glials, degut a que el seu paper és protegir i donar suport a les neurones en el 

SNC (Streit, 2002). S’assemblen als macròfags de teixits perifèrics i són els principals 

mediadors de la neuroinflamació (Kreutzberg, 1996). En el cervell adult sa, la micròglia es troba 

en repòs, i es caracteritza per un cos cel·lular petit, processos ramificats i una expressió mínima 

d’antígens de superfície. Després d’un dany en el SNC, aquestes cèl·lules s’activen ràpidament i 

exerceixen els seus efectes en les neurones i en la macròglia (astròcits i oligodendròcits) 
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mitjançant l’alliberament de substàncies citotòxiques i inflamatòries com els radicals d’oxigen, 

NO, glutamat, citocines i prostaglandines (Hanisch, 2002).  

 És crític notar que l’efecte net de l’activació microglial pot ser tant la inducció de la 

reparació i regeneració, com el desencadenament del dany neuronal. Mitjançant l’alliberació de 

citocines antiinflamatòries, neurotrofines i factors de creixement, i via fagocitosi controlada 

amb l’eliminació de terminals axonals presinàptics de neurones danyades, la micròglia pot 

participar en la reparació neuronal. En canvi, mitjançant l’alliberació de citocines 

proinflamatòries, proteases lisosomals, radicals d’oxigen neurotòxics i fagocitosi crònica, la 

micròglia pot augmentar el dany neuronal. Hi ha evidències en un model de dany en el nervi 

perifèric que suggereixen que les cèl·lules de la micròglia són les principals executores de la 

resposta inflamatòria, encara que els macròfags hematògens i els limfòcits també són reclutats 

en el lloc de dany. En el context de la neurodegeneració, estudis recents suggereixen que la gran 

resposta inflamatòria observada en el ratolí transgènic SOD1G93A en estadi simptomàtic és 

principalment atribuïble a la proliferació de la micròglia resident i que la micròglia derivada de 

la medul·la òssia infiltrada, només tindria una petita contribució (Moisse and Strong, 2006). 

 En ELA, s’ha descrit l’activació microglial en el cervell i en la medul·la espinal de 

pacients i en la medul·la del ratolí model SOD1 (revisat per Boillee et al., 2006a). A més, s’ha 

demostrat que la reactivitat de la micròglia s’inicia abans de la pèrdua de motoneurones (Henkel 

et al., 2006). D’altra banda, s’ha descrit un augment del número de cèl·lules dendrítiques, 

cèl·lules presentadores d’antigen de gran importància implicades en la resposta immune, en les 

medul·les espinals de malalts i de ratolins SOD1 durant el desenvolupament de la malaltia 

(Henkel et al., 2006; Henkel et al., 2004). A  més, s’ha demostrat que la micròglia primària 

aïllada del ratolí transgènic SOD1 presenta un major potencial citotòxic, ja que allibera més 

TNF-α quan és estimulada amb lipopolisacàrid (Weydt et al., 2004). 

 En els darrers anys s’ha donat molta importància al paper de la micròglia com a factor 

iniciador i/o propagador de la malaltia. Clement i cols. (2003) van mostrar que en un ratolí 

quimèric SOD1G93A, la degeneració de motoneurones requereix la presència de la  mutació 

SOD1 en cèl·lules no neuronals. Les cèl·lules no neuronals (glia) no mutants (fenotip salvatge) 

podrien retardar la degeneració i augmentar la supervivència de les motoneurones que expressen 

la mutació. S’ha demostrat que la disminució dels nivells de mutant SOD1 en la micròglia en el 

model d’ELA de ratolí transgènic SOD1 té un petit efecte en estadis inicials de la malaltia, però 

redueix fortament la progressió posterior de la malaltia. Encara que l’inici de la malaltia 

requereix el dany de les motoneurones i probablement de tipus cel·lulars addicionals, la 

progressió vendria determinada per la micròglia, i per tant, la teràpia per a la malaltia podria 

tenir èxit tenint com a diana un tipus cel·lular no neuronal (Boillee et al., 2006b; Clement et al., 

2003). 
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3.3.4 Cèl·lules musculars en l’ELA 

 Els miòcits també s’han considerat com a contribuents potencials a la patologia de 

l’ELA. De fet, un dels primers esdeveniments en l’ELA humana i en la malaltia mitjançada per 

SOD1 és la retracció dels axons motors en la sinapsi neuromuscular (Boillee et al., 2006a). 

Aquesta denervació genera la paràlisi progressiva de l’ELA i com a conseqüència atròfia 

muscular (Cifuentes-Diaz et al., 2001). D’altra banda, s’ha demostrat que els símptomes només 

apareixen als ratolins mutants quan expressen la mutació SOD1 en motoneurones, astròcits i 

músculs al mateix temps (Wang et al., 2005), el que suggereix que el múscul contribueix a la 

fisiopatologia de l’ELA. Així i tot, encara que la mutació SOD1 també s’expressa en múscul, no 

s’ha establert el mecanisme pel qual la seva presència podria contribuir a la patogènesi de la 

malaltia.   

 Les evidències funcionals sobre el paper actiu del múscul a l’ELA provenen dels estudis 

de Dobrowolny i cols. (2005) que van mostrar com una intervenció genètica en les fibres 

musculars és suficient per retardar significativament la malaltia. Aquests autors van generar uns 

ratolins transgènics que expressen el factor de creixement similar a l’insulina-1 (IGF-1, de 

l’anglès insulin-like growth factor-1), una hormona anabòlica, en el múscul esquelètic emprant 

una forma que és localment activa, però no entra en la circulació. El creuament d’aquests 

animals amb els ratolins SOD1, va augmentar significativament l’esperança de vida dels 

ratolins. Aquests esforços il·lustren la possibilitat d’emprar la síntesi de factors tròfics per part 

del múscul com una manera de rescatar les motoneurones (revisat per Boillee et al., 2006a).  

 D’altra banda, cal considerar que si el múscul participa en la degeneració de 

motoneurones en ELA, el mecanisme més raonable implicaria que senyals tòxics originats en el 

múscul podrien destruir les unions neuromusculars i com a conseqüència  causar una axonopatia 

retrògrada que duria a la mort de les motoneurones. En aquest sentit, s’ha demostrat que 

l’axotomia perifèrica retarda la degeneració de les motoneurones en el ratolí SOD1 (Kong and 

Xu, 1999). Altres estudis han mostrat nivells elevats de NogoA, una proteïna que inhibeix la 

regeneració axonal, que correlacionen amb la severitat de la malaltia (Jokic et al., 2005; revisat 

per Gonzalez de Aguilar et al., 2007). 

 En resum, els diferents estudis realitzats a motoneurones, astròcits, cèl·lules microglials 

i musculars, mostren que l’ELA no és una malaltia que afecta de manera exclusiva les 

motoneurones, si no que seria una afectació sistèmica que implicaria diversos tipus cel·lulars, 

que podrien contribuir a la degeneració de motoneurones. 

3.4 Pèrdua de massa muscular i ELA 

La pèrdua de massa muscular o caquèxia és una patologia que s’associa a diferents 

malalties com càncer, sèpsia, insuficiència cardíaca, sida, malaltia pulmonar obstructiva crònica 

(MPOC) i ELA (Walling, 1999). La paraula caquèxia deriva del grec kakos que significa dolent 
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i hexis que significa condició. Es caracteritza per la pèrdua de pes que implica la depleció del 

teixit adipós i de la massa muscular esquelètica (Tisdale, 1997a). Té una gran importància 

perquè condiciona de forma negativa el pronòstic i la qualitat de vida dels pacients, i també 

augmenta el cost sanitari. Es desconeixen moltes de les bases moleculars del procés, el que 

dificulta el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques (Berry and Baum, 2004).  

3.4.1 Mecanismes implicats en la pèrdua de massa muscular 

En condicions normals, el múscul esquelètic adult és un teixit estable i les seves 

funcions principals són l’activitat locomotora, el comportament postural i la respiració. El 

múscul és susceptible al dany després d’un trauma directe (per exemple activitats físiques) o 

com a resultat de causes indirectes com una disfunció neurològica o causes genètiques. Si no es 

repara, aquests danys poden resultar en una pèrdua de massa muscular, deficiències locomotores 

i en els pitjors casos la mort. 

Diversos factors s’han implicat en l’origen de la pèrdua de massa muscular o caquèxia, 

com l’estrès oxidatiu, la hipòxia tissular, alteracions hormonals i sedentarisme. Però la caquèxia 

també està associada a nivells elevats en plasma de determinades citocines com el factor de 

necrosi tumoral α (TNF-α, caquexina) i les interleucines 6 i 8 (Sharma and Anker, 2002). 

D’altra banda, s’ha de considerar que la suplementació nutricional o la manipulació 

farmacològica de l’apetit són incapaços de controlar l’atròfia muscular observada en la 

caquèxia. Això suggereix que existeixen factors de l’hoste que podrien ser repressors de la 

síntesi proteica o responsables d’un augment de la degradació de proteïnes. Una major activitat 

de la via proteolítica de l’ubiquitin-proteasoma és responsable de l’augment de la degradació de 

proteïnes miofribril·lars del múscul esquelètic. Per exemple, en humans la pèrdua de teixit 

adipós és deguda a un augment de la lipòlisi, més que a una disminució de la síntesi, i això 

podria ser degut a factors tumorals com el factor mobilitzador de lípids (LMF, de l’anglès lipid-

mobilising factor) o TNF-α, els quals augmenten l’AMP cíclic en adipòcits, i provoquen 

l’activació de la lipasa sensible a hormones (HSL, de l’anglès hormone-sensitive lipase). Els 

nivells de RNA missatger de HSL estan elevats el doble en el teixit adipós de malalts de càncer, 

mentre que no hi ha canvis en la lipoproteïna lipasa (LPL), implicada en l’extracció d’àcids 

grassos del magatzem de lipoproteïnes del plasma (Tisdale, 2004, 2005a).  

Desequilibris en els processos que governen el manteniment del múscul esquelètic i la 

seva plasticitat, com la degeneració de les fibres musculars, apoptosi i regeneració, podrien ser 

determinants importants de la pèrdua de múscul associada amb les malalties cròniques. La 

regeneració muscular ocorr de manera constant durant l’ús normal del múscul (Wanek and 

Snow, 2000), però està augmentada en resposta al dany o quan es torna a emprar el múscul 

després d’inactivitat (Hawke and Garry, 2001). El reclutament d’una reserva de cèl·lules 

precursores de múscul, denominades cèl·lules satèl·lit és crucial en aquest procés. Quan 

s’activen, les cèl·lules satèl·lit són estimulades per proliferar (i són denominades mioblasts en 
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aquest estadi) i sofreixen la sortida del cicle cel·lular per començar el programa de diferenciació 

miogènica (Hawke and Garry, 2001). La funció danyada de la cèl·lula satèl·lit com a resultat 

d’interferència amb la seva capacitat per proliferar, diferenciar-se o fusionar-se podria en darrer 

terme resultar en una pèrdua de múscul esquelètic (Langen et al., 2004).  

D’altra banda, el dany en el nervi motor perifèric resulta en atròfia muscular i en un 

dèficit permanent de la funció contràctil. En resposta a una secció transversal del nervi motor, 

les cèl·lules satèl·lit experimenten una fase inicial de proliferació ràpida, però després d’un 

període prolongat de denervació s’arriba a una caiguda dramàtica del nombre de cèl·lules 

satèl·lit (Jejurikar and Kuzon, 2003). 

La caquèxia es pot entendre com una pèrdua de l’homeòstasi cel·lular del teixit 

muscular estriat esquelètic caracteritzada per atròfia/hipoplàsia dels miotúbuls. Les citocines 

proinflamatòries poden afectar a tres tipus cel·lulars diferents: cèl·lules satèl·lit, miotúbuls i 

motoneurones. S’ha demostrat que TNF-α inhibeix el procés de miogènesi i produeix atrofia de 

miotúbuls per pèrdua de proteïnes totals (Langen et al., 2004; Li et al., 1998), i en 

motoneurones, s’ha mostrat com el TNF-α derivat de macròfags en provoca la seva degeneració 

(Sedel et al., 2004) (Figura 18). 

 

 

 

 

 

FIGURA 18. Factors implicats en el desenvolupament de la caquèxia. La caquèxia afecta a diferents 

tipus cel·lulars: cèl·lules satèl·lit, miotúbuls i motoneurones. 
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3.4.2 Pèrdua de massa muscular i TNF-αααα 

Els nivells elevats de citocines proinflamatòries són una característica de la caquèxia. 

TNF-α va ser suggerit com a possible factor caquèctic com a resultat de l’estudi dels 

mecanismes de pèrdua de pes en conills infectats crònicament amb Trypanosoma brucei brucei 

(Tisdale, 1997a). Després es va demostrar que el TNF-α produeix pèrdua de pes i anorèxia en 

ratolins i per aquesta raó es va denominar caquectina. La síndrome va revertir quan es va aturar 

la injecció de TNF-α. En els darrers anys s’ha descrit com altres citocines proinflamatòries, 

particularment IL-6 i IL-1β, podrien jugar un paper important en el desenvolupament de la 

síndrome. La major font de citocines proinflamatòries són els monòcits i els macròfags, encara 

que altres tipus cel·lulars també les poden produir. El mecanisme exacte que du a la secreció 

d’aquests mediadors i que finalment produeixen la caquèxia són desconeguts, encara que la 

inflamació crònica sembla que tindria un paper central (revisat per von Haehling et al., 2002). 

S’han realitzat diferents estudis sobre els efectes catabòlics de la citocina TNF-α en 

cèl·lules musculars. L’administració de TNF-α a animals provoca una pèrdua de massa 

muscular significativa. A més, els ratolins genèticament alterats per al gen que codifica TNFR1, 

als que s’havia implantat tumors que produïen TNF-α, van mostrar una menor pèrdua de massa 

muscular que els ratolins salvatges amb tumors (Carbo et al., 2002). Aquests resultats mostren 

que TNF-α efectivament indueix una pèrdua de massa muscular significativa, i que la 

senyalització via TNFR1 podria ser responsable d’aquests efectes.  

D’altra banda, s’ha mostrat que el TNF-α pot provocar apoptosi tant en mioblasts com 

en cèl·lules musculars diferenciades, encara que els mecanismes implicats poden ser diferents. 

Els mioblasts exposats de manera crònica a TNF-α sofreixen apoptosi i ruptura de la 

procaspasa-8. Sembla que els efectes inicials del TNF-α en mioblasts són la ruptura i activació 

de la procaspasa-8, així com l’activació de la via del NF-κB, que afavoreix la supervivència i 

contraresta el senyal apoptòtic. L’exposició continuada a TNF-α du a la inactivació de NF-κB, 

possiblement degut a que és tallat per caspases, el que alteraria el balanç entre senyals 

apoptòtics i de supervivència, i resultaria en la mort dels mioblasts. Així, en condicions en les 

que hi ha nivells de citocines elevats com en la caquèxia, l’exposició a TNF-α resulta en 

l’activació de la caspasa-8 i la inactivació de NF-κB, que provoca l’apoptosi dels mioblasts, i 

d’aquesta manera, provoca un descens del potencial de regeneració dels miotúbuls (Stewart et 

al., 2004). 

Li i cols. (1998) van mostrar els efectes directes del TNF-α en cèl·lules musculars 

esquelètiques diferenciades. En els seus estudis, el tractament de miotúbuls diferenciats amb 

TNF-α produeix una reducció del contingut total de proteïnes així com una pèrdua del contingut 

de la cadena pesada de la miosina, d’una manera dependent de la concentració i del temps. 
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Aquests canvis eren evidents a concentracions de TNF-α similars a aquelles mesurades en sang 

de malalts amb malalties cròniques amb nivells incrementats de TNF-α. El senyal de TNF-α es 

transduïa, en part, per l’activació de la via de NF-κB, un procés que implica la conjugació amb 

ubiquitina i la degradació proteasomal de IκB-α. Els autors van demostrar que TNF-α estimula 

la conjugació d’ubiquitina a proteïnes del múscul, suggerint que existeix un conjunt  

d’ubiquitina que és activat, més que la síntesi de noves proteïnes. A més, van demostrar que els 

inhibidors del proteasoma prevenien completament aquesta translocació de NF-κB, indicant que 

les interaccions proteasoma-ubiquitina són obligatòries per a la senyalització TNF-α/NF-κB en 

el múscul esquelètic (Tisdale, 2005b; Wouters et al., 2002). 

Altres estudis en miotúbuls diferenciats, han demostrat com l’activació de NF-κB 

induïda per TNF-α causa la inhibició de la diferenciació miogènica per la supressió del RNA 

missatger de MyoD a nivell post-transcripcional (Guttridge et al., 2000). D’altra banda, els 

estudis de Langen i cols. (2001) van mostrar com l’activació de NF-κB induïda per TNF-α 

interferia amb l’expressió de proteïnes musculars en mioblasts en diferenciació, amb una 

activitat creatina cinasa i una abundància de la miosina de cadena pesada disminuïdes després 

de 72 h d’exposició a TNF-α. Així, hi ha un vincle clar entre l’activació de NF-κB i la inhibició 

de la diferenciació miogènica. 

3.4.3 La pèrdua de massa muscular en l’ELA 

Durant l’evolució de la malaltia, la mort de motoneurones indueix denervació muscular, 

la mida de les fibres musculars disminueix i es desencadena una atròfia muscular (Figura 18). 

Encara que s’ha demostrat una disfunció i/o degeneració de la unió neuromuscular abans que 

hagi començat la pèrdua de motoneurones (Frey et al., 2000), la debilitat muscular només 

s’evidencia quan s’han perdut el 80-90% de les motoneurones, fet que estaria relacionat amb 

que les motoneurones supervivents tenen una capacitat de reinnervació considerable. Així, el 

balanç entre la degeneració de motoneurones i la reinnervació del múscul, determina la capacitat 

funcional de les unitats motores. En malalts d’ELA s’ha observat una disminució de la capacitat 

generadora de força en diferents músculs, que va acompanyada d’una reducció en els potencials 

d’acció composts, alteració que es reflexa en una pèrdua de massa muscular que podria estar 

relacionada amb un augment de la degradació proteica o amb una síntesi disminuïda (revisat per 

Thomas and Zijdewind, 2006). 

 L’atròfia muscular és un dels primers esdeveniments detectables en el model de ratolí 

SOD1 (Brooks et al., 2004), seguida de la fragmentació de la unió neuromuscular, degeneració 

axonal retrògrada i finalment, la mort de les motoneurones (Fischer et al., 2004). Aquestes 

característiques de degeneració suggereixen que certes anomalies musculars precedeixen a la 

mort de les motoneurones que resulta d’elles. Aquestes anomalies inclouen un augment de la 

ingesta de nutrients, l’expressió modificada de gens implicats en el metabolisme de lípids i 
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carbohidrats, descens dels nivells d’ATP i respiració mitocondrial alterada (revisat per Gonzalez 

de Aguilar et al., 2007).  

Recentment, s’ha demostrat la presència de diferents canvis bioquímics en els músculs 

de les extremitats posteriors de ratolins SOD1 als 27 dies d’edat. En aquest estadi 

assimptomàtic, el múscul presenta nivells disminuïts de MyoD, ciclina D1 i de l’activitat cdk5, 

el que suggereix que els mecanismes regeneradors de múscul podrien ser defectuosos en aquests 

animals. Encara que hi ha estudis que suggereixen que el múscul no tindria un paper primari en 

la toxicitat mitjançada per SOD1, el deteriorament de la funció muscular en resposta a la 

denervació, podria estar incrementada per l’alteració primerenca de la capacitat de regeneració 

del múscul (Park and Vincent, 2008). 

A més, s’ha de considerar que els ROS podrien jugar un paper important en l’atròfia 

muscular en l’ELA. S’ha descrit la generació de ROS en els mitocondris del múscul del model 

animal que estaria relacionat amb la denervació muscular (Muller et al., 2007). D’altra banda, 

en malalts d’ELA s’ha observat un augment d’atrogin-1, una ubiqüitina E3-lligasa implicada en 

l’atròfia muscular en rosegadors, que sembla crítica en la proteòlisi incrementada que du a 

l’atròfia muscular, i un descens de l’activitat Akt (Leger et al., 2006).  

 

 

FIGURA 19. Atròfia muscular en l’ELA. En l’ELA els músculs dels malalts deixen de rebre impulsos 

nerviosos el que provoca la seva inactivitat i acaba causant una reducció de la mida de les fibres 

musculars i atròfia muscular. 

 

 

Com s’ha comentat anteriorment, s’han observat nivells elevats de citocines 

proinflamatòries com TNF-α tant en malalts d’ELA com en els models animals de la malaltia 

(Poloni et al., 2000; Hensley et al., 2003). Aquests nivells elevats de TNF-α tindrien 

importància tant en processos de neuroinflamació, com en les interaccions amb altres 

mecanismes, com per exemple l’excitotoxicitat glutamatèrgica, on s’han mostrat els efectes del 
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TNF-α en diferents tipus cel·lulars com neurones, micròglia i astròglia. D’altra banda, els 

nivells augmentats de citocines proinflamatòries semblen tenir una relació directa amb els 

processos de pèrdua de massa muscular. En aquest sentit, s’ha demostrat que el TNF-α pot 

modular el procés de diferenciació miogènica (Langen et al., 2001), encara que resten per 

estudiar els seus efectes en miotúbuls diferenciats. Així, la citocina TNF-α té una gran 

importància en els processos de degeneració i suggereix un potencial terapèutic a diferents 

nivells. 

 

3.5 Desenvolupaments terapèutics en el tractament de l’esclerosi 

lateral amiotròfica 

L’estudi de la genètica de la malaltia i les anàlisis bioquímiques i patològiques de teixits 

post mortem, han dut al desenvolupament de models animals i de cultiu cel·lular que han permès 

trobar indicis sobre la seqüència d’esdeveniments en la degeneració de neurones motores i 

estudiar diferents agents terapèutics potencials. Desafortunadament, la majoria de teràpies que 

han mostrat certa eficàcia en animals i cultius cel·lulars han fallat en els assaigs clínics en 

humans. El riluzol, un inhibidor de l’alliberació de glutamat, és encara l’única teràpia provada 

en humans, que sembla allargar la supervivència dels pacients d’ELA (uns 3 mesos), però no té 

efectes en la força muscular. S’han provat altres estratègies terapèutiques com la inhibició de la 

mort cel·lular mitjançada per caspases, el manteniment de la integritat mitocondrial i la 

producció d’energia, la regulació de l’homeòstasi del glutamat, la reducció de la inflamació, el 

control de la síntesi de neurofilament, a més de l’administració de factors tròfics, agents 

antiinflamatoris i inhibidors de l’estrès oxidatiu (revisat per Jackson et al., 2002; McGeer and 

McGeer, 2005). Un dels darrers fàrmacs emprats ha estat celecoxib, un inhibidor de la COX-2, 

que no va tenir efectes beneficiosos en els malalts d’ELA (Cudkowicz et al., 2006). Estudis 

recents, mostren l’efecte protector del liti tant en malalts com en el ratolí SOD1 i s’ha relacionat 

amb un augment de l’autofàgia, un increment del número de mitocondris en les motoneurones i 

una supressió de l’astrogliosi reactiva (Fornai et al., 2008). És d’esperar que, en el pròxim futur, 

es podran trobar alguns agents nous que puguin alterar el curs d’aquesta malaltia devastadora.  

 Les cèl·lules mare són cèl·lules totipotents aïllades de teixits embrionaris o adults, 

capacitades per diferenciar-se en quasi qualsevol tipus cel·lular adult. És una nova forma de 

teràpia cel·lular regenerativa en estudi perquè les cèl·lules danyades podrien reemplaçar-se per 

noves cèl·lules troncals diferenciades. Però, de moment, queda molt per restaurar sistemes 

neuronals complexos (Deshpande et al., 2006). Així i tot, s’ha demostrat que les cèl·lules mare 

exerceixen efectes neuroprotectors en motoneurones en cultiu (Garbuzova-Davis et al., 2002; 

Lladó et al., 2004) gràcies a la secreció de factors tròfics. 
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La pèrdua de suport tròfic és un dels mecanismes proposats en l’ELA, però, degut a la 

seriosa preocupació sobre la seguretat i la falta de resultats positius en les proves clíniques 

prèvies en les quals els factors neurotròfics van ser subministrats sistèmicament, s’està fent un 

gran esforç en el desenvolupament d’altres sistemes de lliurament i en la identificació d’altres 

compostos amb propietats neurotròfiques (revisat per Jackson et al., 2002). En aquest sentit, 

Kaspar i cols. (2003) van mostrat com l’administració d’IGF-1 amb un vector associat a 

adenovirus pot ser transportat de manera retrògrada i augmenta l’esperança de vida i retarda la 

progressió de la malaltia. A més, com ja s’ha comentat prèviament, diferents estudis han mostrat 

el paper neuroprotector del VEGF i s’ha implicat directament en la degeneració de 

motoneurones. 

Els avanços recents en teràpia gènica han obert la possibilitat de desenvolupar un 

tractament efectiu amb l’objectiu de retardar o evitar la degeneració de les motoneurones. S’han 

definit dues estratègies generals: el lliurament amb vectors lentivirals i adenovirus que poden 

transferir gens a neurones primàries o el silenciament genètic emprant siRNA. Encara que s’han 

realitzat diferents estudis de teràpia gènica en el context de l’ELA es requereix més recerca per 

poder aplicar-la a clínica (revisat per Azzouz, 2006).  

3.5.1 Desenvolupaments terapèutics en el tractament de la pèrdua de massa 

muscular 

Encara que la caquèxia en càncer superficialment s’assembla a la inanició, només la 

intervenció nutricional és incapaç de revertir la condició. En els darrers anys s’han fet avanços 

importants en la determinació del paper de diferents factors en el catabolisme dels teixits de 

l’hostatge, i aquests resultats s’han traduït en règims de tractament per al benefici dels pacients 

amb caquèxia (Tisdale, 2006). 

 És important reconèixer les conseqüències terapèutiques potencials de la pèrdua de 

múscul perifèric. El guany de massa muscular i força s’ha associat amb una millor tolerància a 

l’exercici i supervivència en malalties cròniques amb pèrdua de massa muscular (Schols et al., 

1998). Així, la millora de la funció muscular perifèrica seria una bona diana terapèutica per a 

aquests pacients. Els esteroides anabòlics i el suplement amb hormones de creixement han 

decebut com a possibles teràpies (Debigare et al., 2003). A més, hi ha diferents estudis que 

indiquen els efectes beneficiosos de l’exercici en els ratolins transgènics SOD1 (Kirkinezos et 

al., 2003) i l’efecte sinèrgic d’una teràpia que combina l’exercici i l’administració d’IGF-1 

(Kaspar et al., 2005). La rellevància en l’ELA humana no s’ha aclarit, però hi ha diferents 

estudis que pretenen avaluar el benefici de l’exercici per als pacients (Scarmeas et al., 2002).  

 Basat en els actuals coneixements de l’homeòstasi del múscul, es poden proposar 

diferents possibilitats terapèutiques noves per revertir la pèrdua de massa muscular i les 

conseqüències nocives en la supervivència (Debigare et al., 2003). Una de les estratègies va ser 

incrementar la síntesi proteica mitjançant la utilització de factors de creixement com IGF-I, que 
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pot suprimir les activitats de la ubiquitina i del proteasoma i induir hipertròfia (Musaro et al., 

2001; Tisdale, 1997b, 1999). En aquest sentit, cal recordar que en els estudis de Kaspar i cols. 

(2005) l’administració d’IGF-1 en un model d’ELA, la síntesi de factors tròfics per part del 

múscul seria a més, una manera de rescatar les motoneurones.  

També semblen interessants intervencions a nivell nutricional com la suplementació 

amb aminoàcids ramificats (Busquets et al., 2000). En el tractament de la caquèxia en càncer 

s’ha emprat sulfat d’hidrazina (Chlebowski et al., 1995), ibuprofèn (Wigmore et al., 1995) i 

l’àcid icosapentaenoic (Wigmore et al., 1996), entre d’altres.  Actualment, per al tractament de 

la caquèxia en la sida s’ha emprat l’acetat de megestrol, una progesterona (Femia and Goyette, 

2005). D’altra banda, la ràpida identificació de pacients amb risc de pèrdua muscular i una 

suplementació nutricional agressiva, han mostrat el major benefici en pacients amb MPOC 

(Berry and Baum, 2004).  

En els darrers anys, s’ha demostrat que determinades citocines, principalment aquelles 

que senyalitzen per la via JAK/STAT, són capaces de modular certes vies de senyalització 

cel·lular, i per tant els efectes d’altres citocines. En aquest sentit, s’ha demostrat que algunes 

citocines tenen efectes anticaquèctics. Així, la sobreexpressió de la interleucina IL-10 protegeix 

als animals d’experimentació de la caquèxia associada a càncer de colon (Tisdale, 2004), 

l’administració subcutània d’IL-15 va evitar la pèrdua de massa muscular en un model 

d’hepatoma de rates (Carbo et al., 2000) i va produir una reducció de la fragmentació de DNA 

en múscul de rates caquèctiques, el que podria suggerir que IL-15 protegiria de l’apoptosi en 

caquèxia (Figueras et al., 2004). La sobreexpressió d’IL-15 en la línia C2C12 produeix 

morfologia hipertròfica dels miotúbuls, el que indica que IL-15 pot antagonitzar la pèrdua de 

massa muscular, estimulant la síntesi de proteïnes musculars (Quinn et al., 2002); a més, 

aquesta citocina protegeix de l’apoptosi induïda per TNF-α en fibroblasts (Bulfone-Pau et al., 

1999). A més, hi ha diferents evidències que mostren que l’IFN-γ, que també senyalitza per la 

via JAK/STAT, pot interferir en la maquinària de transducció de senyals d’altres citocines 

proinflamatòries (Muhl and Pfeilschifter, 2003); i en aquest sentit, s’ha proposat que l’IFN-γ pot 

ser un modulador de la senyalització del TNF-α, amb efectes sinèrgics en l’activació de la via 

antiapoptòtica del NF-κB (Cheshire and Baldwin, 1997; Wesemann and Benveniste, 2003). 
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II. OBJECTIUS 
 

L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una malaltia neurodegenerativa que afecta les 

motoneurones corticals, bulbars i espinals, de la qual encara es desconeixen bona part dels 

mecanismes patològics. Tant els processos d’excitotoxicitat per glutamat, com una falta de 

suport tròfic semblen ser importants en el procés de mort de les motoneurones en aquesta 

malaltia, i per tant, factors tròfics i citocines amb capacitat per interferir en els processos 

neurodegeneratius podrien ser molècules d’interès terapèutic.   

El factor de creixement vascular endotelial (VEGF) és ben conegut per jugar un paper 

important en el creixement i desenvolupament vasculars, però en els darrers anys també s’han 

observat els seus efectes en el sistema nerviós on pot incrementar la supervivència d’alguns 

tipus neuronals i/o protegir contra diferents tipus de mort experimental. A més, s’ha mostrat que 

ratolins amb una alteració en el gen del VEGF desenvolupen una degeneració de motoneurones 

similar a la que ocorr a l’ELA. Per aquesta raó, s’ha estudiat el paper del VEGF en la 

degeneració excitotòxica de motoneurones i per falta de suport tròfic. 

 D’altra banda, la resposta neuroinflamatòria podria ser un nou factor rellevant en la 

pèrdua de motoneurones en ELA. De fet, s’han observat nivells circulants particularment elevats 

de citocines proinflamatòries, en especial del factor de necrosi tumoral alfa (TNF-α) tant en 

malalts com en els models animals d’ELA.  Per aquesta raó, s’ha estudiat la relació entre els 

fenòmens d’excitotoxicitat i la resposta neuroinflamatòria perquè aquesta, podria ser 

responsable de l’activació de vies addicionals per a la degeneració de motoneurones.  

 La pèrdua de motoneurones en l’ELA va acompanyada d’atròfia muscular, el que 

suggereix una disminució en el procés de miogènesi que assegura una renovació de cèl·lules 

musculars a partir de cèl·lules satèl·lit o bé una pèrdua accentuada d’aquestes cèl·lules. S’ha 

demostrat que els nivells elevats de citocines proinflamatòries, tenen una relació directa amb els 

processos de pèrdua de massa muscular. Malgrat això, no s’ha estudiat la relació entre els 

nivells incrementats de citocines en humans o en els models animals de la malaltia i la pèrdua 

de massa muscular que ocorr en el context de l’ELA.  

Un bon coneixement de les bases moleculars dels processos degeneratius tant en múscul 

com en el sistema nerviós és d’esperar que aporti informació rellevant per comprendre millor els 

mecanismes de la degeneració i permetria el plantejament de noves estratègies terapèutiques. 

Els objectius concrets de la tesi doctoral han estat: 

 

OBJECTIU 1: Estudi de la degeneració de motoneurones per excitotoxicitat en medul·la 

espinal de rata i els possibles efectes moduladors del VEGF en aquest procés. 

1. Desenvolupament d’un model in vitro per a l’estudi de les bases moleculars de la 
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degeneració excitotòxica en la medul·la espinal. 

2. Estudi dels efectes del VEGF en la degeneració excitotòxica de motoneurones i de la 

medul·la espinal en el seu conjunt. 

3. Caracterització de les vies de senyalització implicades en la neuroprotecció per VEGF 

davant condicions excitotòxiques.  

OBJECTIU 2: Estudi de la degeneració de motoneurones per privació de sèrum i els 

possibles efectes moduladors del VEGF en aquest procés. 

1. Desenvolupament d’un model de pèrdua de motoneurones per privació de factors tròfics 

en medul·la espinal de rata. 

2. Estudi dels efectes del VEGF en la pèrdua de motoneurones per privació. 

3. Caracterització les vies de senyalització implicades en la neuroprotecció per VEGF en 

condicions de privació de sèrum. 

OBJECTIU 3: Estudi dels efectes de les citocines proinflamatòries sobre la degeneració 

excitotòxica de motoneurones. 

1. Estudi dels efectes directes de la citocina proinflamatòria TNF-α en la viabilitat de 

motoneurones espinals. 

2. Estudi dels efectes de TNF-α en la potenciació de l’excitotoxicitat glutamatèrgica en 

motoneurones espinals. 

3. Determinació dels mecanismes implicats en la potenciació de l’excitotoxicitat 

glutamatèrgica. 

OBJECTIU 4: Anàlisi dels efectes de les citocines proinflamatòries sobre la degeneració 

del teixit muscular. 

1. Establiment d’un model in vitro per a l’estudi de les bases moleculars de la pèrdua de 

massa muscular. 

2. Estudi dels efectes de les citocines proinflamatòries TNF-α i IFN-γ en miotúbuls. 

3. Exploració d’agents i/o vies de senyalització que reverteixin els efectes de TNF-α. 
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III. MATERIALS I MÈTODES 
 

1. CULTIU CEL·LULAR 

1.1 Cultius organotípics de medul·la espinal de rata 

Es va desenvolupar un model in vitro de medul·la espinal madura, emprant cultius 

organotípics realitzats a partir de rates postnatals. El cultiu presenta diferents avantatges perquè 

permet comptar amb motoneurones postnatals, supervivència a llarg termini i una morfologia 

organotípica ben preservada. 

Es van realitzar cultius organotípics del segment lumbar de la medul·la espinal de rates 

de 8 dies d’edat (P8) segons els protocols prèviament descrits (Rothstein et al., 1993). La 

medul·la espinal es va disseccionar en condicions estèrils en solució de Gey amb glucosa (6,4 

mg/ml). El segment lumbar es va seccionar en talls de 350 µm d’espessor amb un micròtom 

McIlwain Tissue Chopper i els talls es van col·locar en membranes poroses (0,4 µm) Millipore 

Millicell-CM en plaques de cultiu de 35 mm amb 1 ml de medi d’incubació (50% MEM 25 mM 

Hepes, 25 % sèrum de cavall (HS, de l’anglès horse serum) inactivat per calor, 25 % solució 

salina de Hanks suplementada amb 25,6 mg glucosa/ml i 2 mM L-glutamina, amb un pH final 

de 7,2). Els cultius es van  mantenir a 37ºC en una atmosfera humida amb un 5% CO2 i un 95 % 

d’aire. El medi es va canviar dues vegades a la setmana. En aquestes condicions els cultius 

organotípics es poden mantenir vàries setmanes amb una preservació de la supervivència de les 

motoneurones i de la seva morfologia (Figura 20).  

 

FIGURA 20. Esquema del protocol per a la realització del cultiu organotípic de medul·la espinal de 

rata P8. 

- Talls a 350 µm 

-Cultiu sobre membranes 

semipermeables 

- Extracció medul·la espinal 

- Selecció zona lumbar 

- Fixació 

- Immunohistoquímica SMI32 

Rates postnatals (P8) 
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1.2 Cultius dissociats de medul·la espinal de rata embrionària 

 Aquests cultius es varen preparar a partir de la medul·la espinal de rates a l’edat 

embrionària E13-15, d’acord amb el protocol descrit per Bar-Peled i cols. (1999) amb 

modificacions. Els embrions es van extreure per cesària de rates mortes per inhalació de CO2 i 

els animals es van col·locar en plaques amb medi L-15 fred. Les medul·les espinals dels fetus es 

van extreure emprant fòrceps. Es van eliminar els ganglis dorsals i les meninges i les medul·les 

espinals es van col·locar en tubs de 15 ml que contenien 1 ml de medi L-15 fred. El teixit va ser 

disgregat mecànicament per la trituració repetida emprant una pipeta Pasteur modificada. El 

sobrenedant es va diluir en medi de sembra (MEM suplementat amb 0,6 % D-glucosa, 2 mM L-

glutamina, 15 µg/ml gentamicina, 5 % de sèrum de cavall i 5 % de sèrum de vedella fetal). Les 

cèl·lules es van plaquejar en plaques recobertes per poli-L-lisina a una densitat de 100.000 

cèl·lules/ml. Els cultius es van mantenir a 37ºC en una atmosfera humida amb un 5% CO2 i un 

95 % d’aire durant 4 dies i després el medi va ser reemplaçat per medi de creixement (MEM 

suplementat amb 0,6 % D-glucosa, 2 mM L-glutamina, 15 µg/ml gentamicina i 10 % de sèrum 

de cavall) que contenia l’agent antimitòtic FUDR (fluorodeoxiuridina 10 µg/ml), durant 2 dies. 

Després, el medi FUDR va ser reemplaçat per medi de creixement i les cèl·lules es van deixar 

dins l’incubadora durant uns dies. 

1.3 Cultiu cel·lular de la línia cel·lular SH-SY5Y 

 La línia de neuroblastoma humà SH-SY5Y es va obtenir de la Col·lecció de Cultiu 

Americana (American Type Culture Collection, ATCC # CRL2266). Les cèl·lules van ser 

cultivades en medi Eagle modificat per Dulbecco (Dulbecco’s modified Eagles’s medium, 

DMEM) suplementat amb 2 mM de L-glutamina, antibiòtics (50 U/ml de penicil·lina i 50 µg/ml 

d’estreptomicina) i un 15% de sèrum de vedella fetal inactivat per calor. Les cèl·lules es van 

mantenir a 37ºC en una atmosfera humida saturada que contenia un 95% d’aire i un 5% de CO2. 

El medi es va canviar cada 3 dies. Per a la determinació de l’efecte de la privació de sèrum en 

cèl·lules SH-SY5Y es van sembrar a una densitat inicial de 200.000 cèl·lules/pou. 

1.4 Cultiu cel·lular de la línia C2C12 i inducció de la diferenciació 

 La línia cel·lular de múscul esquelètic de ratolí C2C12 es va obtenir de la Col·lecció de 

Cultiu Americana (ATCC # CRL1772). Els mioblasts van ser cultivats en medi Eagle modificat 

per Dulbecco (Dulbecco’s modified Eagle’s medium, DMEM) suplementat amb antibiòtics (50 

U/ml de penicil·lina i 50 µg/ml d’estreptomicina) i un 10 % de sèrum de vedella fetal inactivat 

per calor; denominat medi de creixement (MC). Les cèl·lules es van mantenir a 37ºC en una 

atmosfera humida saturada que contenia un 95 % d’aire i un 5 % de CO2. Per induir la 

diferenciació, els mioblasts C2C12 es van sembrar a una densitat inicial de 300.000 

cèl·lules/pou en plaques de cultiu de 6 pous (35 mm) durant 24 hores, deixant-les arribar a una 

confluència del 80 %. Llavors, el MC va ser reemplaçat per DMEM que contenia antibiòtics i 
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un 2 % de sèrum de cavall inactivat per calor, denominat medi de diferenciació (MD). La 

diferenciació miogènica dels mioblasts C2C12 va ser avaluada després de 2-9 dies de 

diferenciació mitjançant anàlisis de transferència Western de l’expressió de proteïnes 

específiques de múscul esquelètic. A més a més, es va fer un seguiment microscòpic de la línia 

cel·lular. Els experiments es van realitzar en miotúbuls C2C12 després de 7 dies en MD. 

2. TRACTAMENT DELS CULTIUS CEL·LULARS 

2.1 Tractament dels cultius organotípics 

2.1.1 Model de degeneració excitotòxica 

Els cultius organotípics de medul·la espinal de rata es van mantenir en medi 

d’incubació i es van tractar amb l’inhibidor de la recaptació de glutamat, treohidroxiaspartat 

(THA, 100 µM) durant 1-4 setmanes per establir el model de degeneració excitotòxica de 

motoneurones. Així, la inhibició selectiva del transport de glutamat amb THA, produeix un 

model de neurotoxicitat lenta rellevant clínicament i que sembla mitjançada per l’acció dels 

receptors no-NMDA (AMPA/kainat)  (Rothstein et al., 1993). 

2.1.2 Estudi dels efectes del VEGF en la degeneració excitotòxica 

Amb l’objectiu d’estudiar el paper protector del VEGF, els cultius es van tractar durant 

diferents períodes de temps (3 dies-4 setmanes) amb THA (100 µM), VEGF (50-100 ng/ml), o 

les dues substàncies juntes en medi d’incubació. Per determinar el paper de les cinases P-Akt i 

P-ERK en la protecció per VEGF es van tractar els cultius amb les mateixes condicions en 

presència o absència de l’inhibidor de la PI3-K, LY294002 (10 µM) o l’inhibidor de la MEK, 

U0126 (10 µM). 

Per identificar el paper de les diferents vies de senyalització activades per VEGF, els 

cultius es van mantenir durant 24 hores en un medi que contenia un 5 % de HS. Després es van 

estimular els cultius amb VEGF (50-100 ng/ml) durant els períodes de temps indicats per a cada 

cinasa (1-24 hores). Els inhibidors de les diferents vies es van administrar a la mateixa 

concentració que en els estudis a llarg termini. 

2.1.3 Efectes del VEGF en la privació de sèrum 

Per a l’estudi dels efectes de la privació de sèrum en cultiu organotípic, els cultius es 

van mantenir en medi amb un 5 % de HS calor durant una setmana. Per estudiar els efectes del 

VEGF en la privació, els cultius es van incubar en medi amb un 5% de HS en presència de 

VEGF (50 ng/ml) durant els períodes de temps indicats. Per a la determinació de la implicació 

de les vies de la PI3-K/Akt o de la p38MAPK, els cultius es van tractar durant 1 setmana en 

medi baix en sèrum amb els inhibidors LY294002 (10 µM) o SB203580 (25 µM). 

2.1.4 Efectes del TNF-αααα en la degeneració excitotòxica 

Per determinar els efectes de la citocina TNF-α en la degeneració excitotòxica de 

motoneurones, els cultius es van tractar durant 2 setmanes amb TNF-α (20 ng/ml) o THA (100 
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µM) sols, o de manera conjunta, en presència o absència de CNQX (10 µM).  Per a l’estudi de 

la implicació de la via de NF-κB, es van incubar els cultius amb TNF-α o THA sols o de 

manera conjunta en presència o absència de l’inhibidor de la translocació nuclear de NF-κB, el 

fenetil èster de l’àcid cafeic, CAPE (de l’anglès, caffeic acid phenethyl ester) a una 

concentració de  2,5 µM. 

2.2 Tractament dels cultius dissociats de medul·la espinal  

Els cultius dissociats de medul·la espinal de rata E13 es van exposar a  medi de 

creixement sense sèrum durant 72 hores en presència o absència de VEGF 50 ng/ml. Com a 

control es van emprar cèl·lules mantingudes en medi de creixement amb sèrum.  

2.3 Tractament de la línia de neuroblastoma SH-SY5Y 

Per a l’estudi dels efectes de la privació de sèrum en cèl·lules neurals, les cèl·lules de 

neuroblastoma humà SH-SY5Y, es van exposar a  medi de creixement sense sèrum durant 72 

hores en presència o absència de VEGF 100 ng/ml. Com a control es van emprar cèl·lules 

mantingudes en medi de creixement amb sèrum. Els cultius tractats es van recollir per a 

determinar la ruptura de la PARP per transferència Western. 

2.4 Tractament dels miotúbuls C2C12 

Els miotúbuls C2C12 mantinguts en medi de diferenciació es van exposar durant 48 

hores a les citocines TNF-α (1-40 ng/ml), IFN-γ (10 ng/ml) o les dues citocines juntes. La 

valoració de l’apoptosi, així com l’estudi de l’activació de la via de NF-κB es van realitzar en 

aquests períodes de temps de tractament. 

Per a l’estudi de l’activació de les diferents vies de senyalització, es van privar de 

sèrum els miotúbuls C2C12, deixant-los només amb DMEM durant 6 hores. Després es van 

estimular els cultius amb TNF-α (10 ng/ml), IFN-γ (10 ng/ml) o les dues citocines juntes 

dissoltes en DMEM i es van agafar mostres de proteïnes a diferents temps: 5, 10, 20, 30 i 60 

minuts. 

3. TRANSFERÈNCIA WESTERN 

La transferència Western és una tècnica utilitzada per analitzar i localitzar proteïnes en 

base a la seva capacitat per unir-se a anticossos específics. La immunotransferència combina el 

gran poder de resolució dels l’electroforesi en gel de poliacrilamida-dodecil sulfat sòdic (SDS-

PAGE, de l’anglès sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis), amb l’elevada 

sensibilitat dels assaigs d’unió específica antigen-anticòs, per detectar una proteïna específica 

d’entre una mescla de diferents proteïnes. És una tècnica immunològica per analitzar proteïnes, 

que consta de tres etapes. En una primera etapa les proteïnes se separen segons el seu pes 

molecular en un gel SDS-PAGE. En una segona etapa, les proteïnes es transfereixen a una 

membrana de nitrocel·lulosa. En la darrera etapa la membrana s’incuba amb l’anticòs específic 

que reconegui la proteïna d’interès.  
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3.1 Preparació de les mostres 

3.1.1 Preparació de les mostres de cultiu organotípic de medul·la espinal de rata 

Per a l’obtenció de mostres de proteïnes per detectar amb la transferència Western es va 

seguir el protocol que es detalla a continuació. Es van agafar les seccions de medul·la (7 

seccions per condició aproximadament) en un tub d’Eppendorf que contenia 200 µl de tampó de 

lisi (50 mM Tris HCl pH 6,8; 2 mM EDTA; 0,5 % Tritó-X100) amb inhibidors de proteases (1 

pastilla d’inhibidors (Roche) per cada 10 ml de tampó). Les seccions es van disgregar 

mecànicament amb una punta de pipeta de 200 µl. A continuació les mostres van ser sonicades 

durant 20 segons i es va guardar una part (40 µl) per a la determinació posterior de proteïnes. 

Una alíquota de 135 µl va ser mesclada amb 15 µl de tampó de càrrega (500 mM Tris 

HCl pH= 6,8; 30 % de glicerol; 8 % de β-mercaptoetanol; 8 % de SDS i 0,10 % de blau de brom 

fenol). Aquesta mescla va ser finalment bullida durant 4 minuts a 100ºC. Les mostres es van 

guardar a -20ºC fins a la seva utilització.  

3.1.2 Preparació de les mostres de cultius dissociats i línia cel·lular SH-SY5Y 

Per a l’obtenció de mostres de proteïnes per detectar amb la transferència Western es va 

seguir el protocol que es detalla a continuació. Es va retirar el medi amb bomba i es va afegir 1 

ml de tampó fosfat salí (PBS: 137 mM de NaCl, 2,7 mM de KCl, 12 mM de Na2HPO4, 1,38 

mM de KH2PO4; pH 7,4) fred. Es va aspirar i es van afegir 200 µl de tampó de lisi (50 mM 

Tris HCl pH 6,8, 2 mM EDTA, 0,5 % Tritó-X100) amb inhibidors de proteases (1 pastilla 

d’inhibidors (Roche) per cada 10 ml de tampó) a 100ºC. Es van recollir les cèl·lules amb 

raspador (scraper) i es van col·locar dins un tub d’Eppendorf en gel. A continuació les mostres 

van ser sonicades durant 2 polsos de 8 segons cada un i es va guardar una part (40 µl) per a la 

determinació posterior de proteïnes. 

Una alíquota de 135 µl va ser mesclada amb 15 µl de tampó de càrrega (500 mM Tris 

HCl pH= 6,8; 30 % de glicerol; 8 % de β-mercaptoetanol; 8 % de SDS i 0,10 % de blau de brom 

fenol). Aquesta mescla va ser finalment bullida durant 4 minuts a 100ºC. Les mostres es van 

guardar a -20ºC fins a la seva utilització.  

3.1.3 Preparació de les mostres de miotúbuls C2C12 

Per a l’obtenció de mostres de proteïnes per detectar amb la transferència Western es va 

seguir el protocol que es detalla a continuació. Es va retirar el medi amb bomba i es va afegir 1 

ml de PBS fred. Es va aspirar i es van afegir 200 µl de tampó de lisi (125 mM Tris pH= 6,8;  2 

% SDS) amb inhibidors de proteases (1 pastilla d’inhibidors (Roche) per cada 10 ml de tampó) 

a 100ºC. Es van recollir les cèl·lules amb raspador (scraper) i es van col·locar dins un tub 

d’Eppendorf en gel. A continuació les mostres van ser sonicades durant 2 polsos de 8 segons 

cada un i es va guardar una part (40 µl) per a la determinació posterior de proteïnes. 
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Una alíquota de 160 µl va ser mesclada amb 160 µl de tampó de càrrega (100 mM 

TrisHCl pH= 6,8; 6 % de glicerol; 1,6 % de β-mercaptoetanol; 1,6 % de SDS i 0,02 % de blau 

de brom fenol). Aquesta mescla va ser finalment bullida durant 4 minuts a 100ºC. Les mostres 

es van guardar a -20ºC fins a la seva utilització.  

3.2 Determinació de proteïnes 

Les proteïnes van ser quantificades mitjançant l’assaig de Biorad DC Protein Assay, un 

assaig colorimètric per determinar la concentració de proteïnes després de la solubilització amb 

detergents, una reacció similar a la documentada a l’assaig de Lowry (Lowry et al., 1951). Es va 

realitzar un patró de proteïnes amb concentracions creixents (0-30 µg proteïna) d’albúmina 

sèrica bovina (BSA, de l’anglès bovin serum albumin). Les mostres es van preparar amb 15 µl 

d’aigua miliQ i 5 µl de lisat de la mostra. A partir d’aquest punt, tant les mostres com el patró es 

van processar d’igual manera. Es van afegir 125 µl del reactiu A’ (reactiu A’= 1000 µl de 

reactiu A (solució de tartrat de coure alcalina) + 20 µl de reactiu S (solució surfactant)) , 1 ml 

del reactiu B (reactiu de Folin reduït) i es van agitar amb vòrtex.  Es van deixar reposar durant 

15 minuts i es van carregar 250 µl de cada mostra en una microplaca de 96 pous i es va llegir la 

densitat òptica de les mostres a una longitud d’ona de 700 nm amb el lector UVM340 (Asys). 

3.3 Electroforesi i immunotransferència 

L’electroforesi SDS-PAGE, és una eina poderosa que permet resoldre proteïnes d’acord 

amb el seu pes molecular. Com les proteïnes difereixen en mida, càrrega i forma, la primera 

passa consisteix en desnaturalitzar la mostra de proteïnes amb el detergent SDS. Quan la mostra 

és escalfada, les molècules de SDS s’uneixen a les proteïnes i s’indueix el seu desplegament. 

Les proteïnes desnaturalitzades queden uniformement recobertes amb la càrrega negativa de les 

molècules de SDS, per la qual cosa són similars en forma i en la ràtio càrrega-massa. Si una 

proteïna està composta per diferents subunitats, el SDS desplega la proteïna i dissocia la 

proteïna en cadenes polipeptídiques individuals. La mescla de proteïnes desnaturalitzades 

després és transferida al pou en la part superior del gel de poliacrilamida. En el camp elèctric 

generat per la font d’electroforesi, les cadenes polipeptídiques carregades negativament migren 

a través del gel cap a l’elèctrode positiu al final del gel. Els polipèptids que migren són retardats 

per la xarxa creada per la poliacrilamida. Els pèptids petits avancen més fàcilment i ràpidament 

a través dels porus que els pèptids grans. Degut a que els polipèptids tenen ràtios càrrega-massa 

similars, la distància que poden viatjar a través del gel depèn únicament del pes molecular. 

Basat en aquest principi, les proteïnes se separen d’acord amb les seves mides, pel que les 

proteïnes de menor pes molecular tenen major mobilitat que les d’elevat pes.  

Es van preparar gels en els que es poden diferenciar dues zones: la zona en la que es 

concentren les mostres denominada gel separador o stacking, formada per 4 % d’acrilamida-

bisacrilamida; 166 mM de Tris HCl, pH 6,8; 0,1 % de SDS; 0,2 % de persulfat amònic (APS) i 
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0,08 % de N,N,n’,N’-tetrametiletilenodiamina (TEMED); i la zona de separació o running 

formada per una proporció variable d’acrilamida-bisacrilamida (inversament proporcional al pes 

molecular de la proteïna que es volia separar); 0,75 M de Tris HCl, pH 8,8; 0,1 % de SDS; 0,05 

% d’APS i 0,05 % de TEMED. Es van carregar 15 µg de proteïna de cada mostra i també es va 

sembrar 5 µl de marcador de pes molecular (estàndard) de BioRad (Precision Plus Protein 

Standards) amb diferents proteïnes de pes molecular conegut entre 10 i 250 kDa.  

Les mostres van ser sotmeses a electroforesi, en un tampó format per 0,3 % de Tris 

base, 1,44 % de glicina i 0,1 % de SDS, amb un pH aproximat de 8,5-8,6; primer a 80 V mentre 

les proteïnes corrien per la zona de concentració i després a 120 V una vegada haguessin 

penetrat en la zona de separació. El temps aproximat d’electroforesi va ser de 120 minuts. 

L’electroforesi es va detenir una vegada el blau de brom fenol, que constitueix el front de 

l’electroforesi, va sortir del gel de poliacrilamida. 

Després de l’electroforesi les proteïnes van ser transferides a un medi més estable i 

rígid, com és una membrana de nitrocel·lulosa amb diàmetre de porus de 0,45 µm aplicant un 

camp elèctric perpendicular al plànol del gel. Per això es va emprar el sistema semi-humit de 

BioRad amb tampó de transferència (48 mM Tris, 39 mM glicina, 0,04 % de SDS i 5-20 % de 

metanol de manera inversament proporcional a la mida de la proteïna que volem detectar). El 

procés es va realitzar a 22 V durant 45 minuts. En el camp elèctric generat per la font, les 

proteïnes recobertes amb la càrrega negativa migren cap a l’elèctrode positiu. Així com les 

proteïnes van sortint del gel, són agafades per la membrana de nitrocel·lulosa ja que té la 

propietat d’unir les proteïnes que es posen en contacte amb ella, en la mateixa posició que 

tenien en el gel. 

Una vegada transferides les proteïnes prèviament separades en funció del seu pes 

molecular, es procedeix a la detecció de proteïnes específiques per immunodetecció. Per això, 

prèviament a la incubació amb els anticossos corresponents, les membranes es van bloquejar en 

solució bloquejadora (5% de llet en pols descremada, 0,5 % d’albúmina sèrica bovina i 0,2 % de 

detergent Tween-20 dissolt en tampó fosfat salí) durant 1 hora a temperatura ambient en 

agitació. Les membranes van ser incubades amb agitació suau durant tot el vespre a 4ºC en 

presència del corresponent anticòs primari diluït en solució bloquejadora. La solució 

bloquejadora té la funció d’evitar que l’anticòs primari s’uneixi directament a la membrana. 

Després d’una sèrie de rentants es va procedir a la detecció emprant anticòs secundari que 

reconeix el domini Fc del primari i que està unit a un enzim que permet una reacció 

cromogènica. 

Després de tres rentats de 10 minuts cada un en PBS, només l’anticòs primari va quedar 

unit a la membrana. Les membranes es van incubar 2 hores amb l’anticòs secundari conjugat 

amb l’enzim peroxidasa de rave diluït en solució bloquejadora. La immunoreactivitat va ser 

detectada mitjançant un sistema de quimioluminescència amplificada. Les membranes es van 
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incubar durant 2 minuts a temperatura ambient amb els reactius de Sigma (Chemiluminescent 

Peroxidase Substrate). En aquest sistema, l’anticòs secundari està unit a una peroxidasa de rave 

que catalitza la reacció d’oxidació del substrat luminol en presència de peròxid d’hidrogen. El 

llum emès pot ser detectat al posar en contacte les membranes de nitrocel·lulosa amb una 

pel·lícula fotogràfica sensible al llum (Amersham) durant un període aproximat de 1-10 minuts.  

4. IMMUNOHISTOQUÍMICA 

La immunohistoquímica és una tècnica per identificar constituents cel·lulars o tissulars 

(antígens) gràcies a les interaccions antigen-anticòs. El lloc d’unió de l’anticòs pot ser reconegut 

pel marcatge directe de l’anticòs o bé per la utilització d’un mètode de marcatge secundari. Es 

van emprar dos mètodes diferents de marcatge del secundari que s’especifiquen a continuació.  

4.1 Immunohistoquímica per a la detecció de SMI-32 per diaminobenzidina  

Els cultius es van fixar durant 30 minuts amb paraformaldehid al 4 % dissolt en 0,1 M 

de tampó fosfat (PB 0,1 M de fosfat sòdic dibàsic, 0,1 M fosfat sòdic monobàsic). Es van rentar 

dues vegades amb 0,1 M PB, es van incubar 10 minuts amb metanol i es van tornar a rentar 3 

vegades amb tampó salí TBS (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 20 mM Tris pH 7,6). Els cultius 

fixats es van bloquejar durant 1 hora amb 5 % de sèrum de cavall normal. Això va anar seguit 

de la incubació amb l’anticòs contra la forma no fosforilada del neurofilament de cadena 

pesada, SMI-32, dissolt en la solució bloquejadora durant tot el vespre a 4ºC, en agitació. Es van 

rentar els cultius 3 vegades amb TBS i es van incubar amb l’anticòs secundari biotinat dissolt en 

solució bloquejadora durant 1 hora a temperatura ambient. Es van rentar tres vegades amb TBS i 

a continuació es va incubar durant 1 hora amb el complex avidina-biotina-peroxidasa (complex 

ABC) preparat 30 minuts abans. Es va rentar 3 vegades amb TBS i es va afegir el substrat de la 

peroxidasa de rave, el cromogen 3,3’-diaminobenzidina tetrahidrocloride (DAB), que produeix 

un producte final marró obscur estable i insoluble, en uns 5-10 minuts. Es van rentar 3 vegades 

amb TBS i es va procedir a la deshidratació i muntatge de les mostres.  

4.2 Immunofluorescència 

En la immunofluorescència el marcatge es realitza amb un fluorocrom, per exemple 

fluoresceïna o rodamina, que té la propietat d’absorbir la radiació en forma de llum ultraviolada 

o visible. L’absorció de la radiació causa que la molècula arribi a un estat excitat que du a la 

redistribució dels electrons i  a l’emissió de radiació d’una longitud d’ona diferent. La utilització 

d’aquest marcatge permet realitzar una colocalització de diferents antígens en una mateixa 

cèl·lula, sempre que els anticossos primaris estiguin produïts a espècies diferents i els secundaris 

estiguin marcats amb fluorocroms distints.  

Els cultius es van fixar durant 30 minuts amb paraformaldehid al 4 % dissolt en 0,1 M 

de tampó fosfat (PB). Es van rentar dues vegades amb 0,1 M PB, es van incubar 10 minuts amb 

metanol i es van tornar a rentar 3 vegades amb tampó salí TBS (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 20 
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mM Tris pH 7,6). Els cultius fixats es van bloquejar durant 1 hora amb 5 % de sèrum normal de 

cavall o 5% de sèrum normal de cabra, dependent de l’origen de l’anticòs emprat. Això va anar 

seguit de la incubació amb l’anticòs contra l’espècie corresponent dissolt en la solució 

bloquejadora durant tot el vespre a 4ºC en agitació. Es van rentar els cultius 3 vegades amb TBS 

i es van incubar amb l’anticòs secundari conjugat amb fluorocrom o biotinat dissolt en solució 

bloquejadora durant 1 hora a temperatura ambient en obscuritat. Es van rentar tres vegades amb 

TBS i a continuació, en el cas d’anticossos biotinats, es va incubar durant 1 hora amb el 

complex avidina-fluorocrom en obscuritat. Després de rentar 3 vegades amb TBS, en el cas dels 

cultius organotípics, es van col·locar els talls en portaobjectes i es van muntar amb medi de 

muntatge per a fluorescència (Dako). 

 Les imatges es van obtenir amb un microscopi d’epifluorescència Leica DMR (Leica 

Microsystems) equipat amb una càmera i programari Leica DC300. Per als estudis de 

colocalització es va emprar un microscopi làser confocal Leica TCS SP2. 

5. RECOMPTE DE MOTONEURONES 

Es van estudiar els efectes sobre la viabilitat de les motoneurones en cultiu organotípic 

de medul·la espinal de rata mitjançant inmunocitoquímica amb l’anticòs SMI-32. Es van 

realitzar comptatges de motoneurones, identificades per ser possitives per a SMI-32, i en base a 

la seva morfologia, mida (> 25 µm) i localització a la banya ventral de la medul·la espinal 

(Figura 21). Aquests criteris es consideren vàlids per a la identificació de motoneurones en 

aquest model (Carriedo et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21. Explant de medul·la espinal de rata amb immunomarcatge per a SMI-32. Detall de 

motoneurones, caracteritzades per morfologia, localització i ser SMI-32 positives. 

 

6. MARCATGE AMB HOECHST 

Les cèl·lules apoptòtiques en els cultius dissociats privats de sèrum i tractats com s’ha 

descrit prèviament, es van detectar per marcatge nuclear amb Hoechst 33258 (10 µg/ml en 

PBS). Les cèl·lules es van incubar a 37ºC amb Hoechst 33258 durant 20 minuts i després van 
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ser rentades amb PBS 2 vegades. Es van comptar les cèl·lules apoptòtiques en almenys 10 

camps per cada tractament. Les cèl·lules amb la cromatina condensada, nuclis irregulars, 

fragmentats o condensats es van considerar apoptòtiques. El número de nuclis apoptòtics es va 

calcular respecte el número total de nuclis en cada condició. 

7. CAPTACIÓ DE COBALT EN CULTIUS DE MEDUL·LA 

ESPINAL DE RATA 

Els experiments de captació de cobalt es van realitzat seguint el protocol descrit per 

Pruss i cols. (1991) amb algunes modificacions. Es van emprar cultius organotípics de medul·la 

espinal de rata postnatal de 8 dies. Es van recollir els talls ràpidament i es van passar a una placa 

on els cultius es van equilibrar amb tampó de captació fred (139 mM sacarosa, 57,5 mM NaCl, 

5 mM KCl, 2 mM MgCl2, 2 mM CaCl2, 12 mM glucosa i 10 mM HEPES, pH 7,6) durant 15 

minuts. Es van estimular durant 10 minuts amb una solució 100 µM de kainat en tampó de 

captació que contenia 5 mM de CoCl2. Com a control del procediment, en paral·lel es van 

estimular els cultius amb tampó de captació 5 mM de CoCl2,100 µM de kainat, que a més 

contenia 10 µM de CNQX. La captació de cobalt es va aturar rentant amb tampó de captació 

durant 5 minuts. Seguidament, es van rentar els cultius 2 vegades durant 2 minuts en tampó de 

captació sense Ca2+ ni Mg2+, 2 mM EDTA per eliminar el cobalt unit de manera inespecífica. El 

cobalt es va immobilitzar incubant les mostres amb tampó de captació lliure de Ca2+ i Mg2+, 2 

mM EDTA i 0,75% de sulfur amònic durant 5 minuts. A continuació es van rentar els cultius 

amb tampó de captació i es van fixar amb paraformaldehid 4% durant 30 minuts. Es van rentar 

les mostres amb PB 0,1 M i es va procedir a l’amplificació de la reacció de cobalt durant 10 

minuts a les fosques amb tampó d’amplificació (8 parts de nitrat de plata 0,12 %, acetat sòdic 

0,4 %, tritó X-100, 0,04 % i àcid acètic 7,5 %; 1 part de tungstat sòdic 5 % i 1 part d’àcid 

ascòrbic 0,25 %). Es van rentar amb aigua destil·lada i es van deixar eixugar o/n. L’endemà es 

van deshidratar i muntar amb DPX. 

8. ELISA PER A LA DETERMINACIÓ DE L’ALLIBERACIÓ DE 

TNF-αααα  

 Per a la determinació quantitativa de la concentració de TNF-α en el medi extracel·lular 

dels cultius organotípics de medul·la espinal, es va emprar un kit comercial ELISA en sandvitx 

(Peprotech) d’acord amb les instruccions del fabricant. Es van cobrir plaques de poliestirè amb 

un anticòs monoclonal anti-TNF-α de rata (100 µl/pou, 1µg/ml) i es va incubar durant tot el 

vespre a temperatura ambient. Es va aspirar l’anticòs i els pous van ser rentats amb tampó de 

rentat (0,05 % Tween-20 en PBS, pH 7,4) 4 vegades (l’aspiració i els rentats amb el mateix 

tampó es van repetir abans de cada nova incubació), i les plaques es van bloquejar amb 300 µl 

de solució bloquejant (PBS amb 3% de BSA) durant 1 h a temperatura ambient. Llavors el medi 
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va ser retirat dels cultius i centrifugat a 9000 rpm durant 4 minuts. Es van afegir 100 µl de medi 

a cada pou, per duplicat, i es va incubar durant 2 hores a temperatura ambient. Després d’això, 

es van afegir 100 µl d’anticòs anti-TNF-α conjugat amb biotina (0,5 µg/ml de diluent) i es va 

incubar durant 2 h a temperatura ambient. Seguidament, es va incubar durant 30 minuts amb 

100 µl per pou de solució d’avidina-peroxidasa (avidina-HRP) (1:2000). Finalment, es van 

afegir 100 µl de substrat ABTS (de l’anglès 2,2’ Azino-bis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic 

acid) i va ser incubat fins el desenvolupament de color. Es va llegir la densitat òptica a una 

longitud d’ona de 405 nm amb un filtre de correcció de 650 nm en un lector UVM340 (Asys) 

(Figura 22). Les concentracions de TNF-α en les mostres es van calcular a partir d’una corba 

de calibratge realitzada a partir de la utilització de quantitats conegudes d’estàndards de TNF-α 

de rata. 

 

 

FIGURA 22. Esquema d’ELISA en sandvitx emprat per a la determinació del TNF-αααα. D’esquerra a 

dreta es mostren per ordre els diferents passos de l’assaig per a quantificar el TNF-α en el medi 

extracel·lular. 

    

9.  DETERMINACIÓ DE LA CONCENTRACIÓ DE GLUTAMAT 

 Per a la determinació de la concentració de glutamat en el medi dels cultius organotípics 

de medul·la espinal es va emprar un kit comercial de Molecular Probes (Invitrogen) seguint les 

instruccions del fabricant. En l’assaig, l’àcid L-glutàmic és oxidat per la glutamat oxidasa per 

produir α-cetoglutarat, NH3 i H2O2. En la reacció s’inclouen L-alanina i transaminasa 

glutamicopirúvica, per generar àcid glutàmic per la transaminació de α-cetoglutarat, que resulta 

en múltiples cicles de la reacció inicial i en una amplificació significant del H2O2 produït. El 

peròxid d’hidrogen reacciona amb el 10-acetil-3,7-dihidroxifenoxacina (reactiu Amplex Red) 

amb una estequiometria 1:1 en la reacció catalitzada per la peroxidasa de rave (HRP) per 

generar un producte altament fluorescent, la resorufina. En l’assaig, si la concentració de 
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glutamat és limitant, l’augment de la fluorescència és proporcional a la concentració inicial de 

glutamat (Figura 23). 

 

 

 

FIGURA 23. Esquema del funcionament del kit per a la determinació del glutamat Amplex Red. És 

un mètode molt sensible que es basa en diferents reaccions enzimàtiques acoblades que permeten la 

determinació de la concentració de glutamat en el medi extracel·lular. 

 

 El protocol utilitzat es detalla a continuació. La concentració de glutamat es va 

determinar en mostres (50 µl) prèviament diluïdes en tampó de reacció comercial. Després es 

van afegir 50 µl de la solució de treball 100 µM d’Amplex Red que contenia 0,25 U/ml 

peroxidasa de rave (HRP), 0,08 U/ml L-glutamat oxidasa, 0,5 U/ml transaminasa 

glutamicopirúvica i L-alanina 200 µM, i es va incubar durant 30 minuts a 37ºC, protegit del 

llum. La fluorescència es va mesurar en un lector de microplaques (Bio-Tek FL-800) amb una 

longitud d’ona d’excitació de 530 nm i una longitud d’emissió de 590 nm. Les corbes estàndard 

obtingudes per l’addició de quantitats conegudes de L-glutamat al medi d’assaig en presència 

dels reactius van ser linears fins a 20 µM.  

10.  DETERMINACIÓ DE L’OXIDACIÓ DE PROTEÏNES 

  Com a conseqüència de la modificació oxidativa de les proteïnes per radicals d’oxigen i 

d’altres espècies reactives que ocorr en processos fisiològics i patològics, s’introdueixen grups 

carbonil en les cadenes d’aminoàcids per un mecanisme específic. El kit Oxyblot (Chemicon) 

proporciona els reactius per a la immunodetecció d’aquests grups carbonils, distintiu de l’estat 

d’oxidació de les proteïnes. L’assaig consisteix en la derivatització dels grups carbonils de les 

proteïnes, de manera que mitjançant una reacció catalitzada per la 2,4-dinitrofenil-hidrazina 

(DNPH) s’aconsegueix el producte 2,4-dinitrofenil-hidrazona (DNP-hidrazona), que detecta 

l’anticòs primari.  

 Les mostres es van recollir segons el protocol de transferència Western amb un tampó 

de lisi (imidazole 25 mM, 5 mM EDTA; pH 7,2) amb inhibidors de proteases (1 pastilla 

d’inhibidors per cada 10 ml de tampó) i es va determinar la concentració de proteïnes. A 

continuació, es van afegir 5 µl de mostra (a una concentració de 3 µg/µl) per cada tractament i 5 
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 α-cetoglutarat + NH3 +H2O2 
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µl de SDS 12% per desnaturalitzar les proteïnes. Es van afegir 10 µl de solució DNPH i a la 

mostra control negatiu (realitzada per a cada tractament), 10 µl de solució control. Es va incubar 

15 minuts a temperatura ambient i es van afegir 7,5 µl de solució neutralitzant (tant a la mostra 

derivatitzada com al seu control negatiu) i tampó de càrrega a una proporció 1:1. Es va preparar 

l’estàndard de proteïnes mesclant 2,5 µl de l’estàndard comercial i 20 µl de tampó de càrrega. A 

continuació es va realitzar la transferència Western. Les membranes es van bloquejar o/n amb 

3% BSA (0,05 % Tween-20-PBS) i es va incubar amb l’anticòs primari anti-dinitrofenil-

hidrazona (1:1000) durant 1 h. Es van rentar les membranes i es van incubar amb l’anticòs 

secundari anti-conill biotinat proporcionat per la casa comercial (1:300) durant 1h RT. Es van 

rentar les membranes i es van revelar segons el protocol explicat a la transferència Western. 

Com a control de càrrega es va emprar un anticòs anti-α-tubulina. 

11.   MESURA DE L’ACTIVITAT NF-κκκκB 

L’activació de NF-κB es va determinar en els cultius organotípics de medul·la espinal 

de rata després de l’exposició durant 2 setmanes a TNF-α (20 ng/ml), THA (100 µM) o les dues 

molècules juntes, mitjançant el kit NF-κB Transcription Factor Assay (TransAMTM) d’Active 

Motif. Els extractes nuclears es van preparar segons el protocol d’Active Motif, i es van afegir 

20 µg de proteïnes nuclears a una placa de 96 pous, que contenia un oligonucleòtid immobilitzat 

corresponent a una seqüència consens de NF-κB (5’-GGGACTTTCC-3’) i que s’uneix 

específicament a la forma activa de NF-κB present en l’extracte nuclear. Després es va afegir un 

anticòs contra un epítop de la subunitat p65 (RelA) de NF-κB. La incubació amb l’anticòs 

secundari adequat i amb un reactiu per desenvolupar la corresponent reacció colorimètrica.  A 

continuació, es va llegir la densitat òptica a 450 nm amb una longitud d’ona de referència de 

655 nm en un lector UVM340 (Asys) (Figura 24). Com a control positiu es van emprar 

cèl·lules Jurkat proporcionades per la casa comercial, així com els controls negatius, mitjançant 

la unió competitiva a l’oligonucleòtid consens (wild-type). A més, l’addició d’una seqüència 

mutada de l’oligonucleòtid no va tenir efecte. 

L’activació de NF-κB també es va determinar en els miotúbuls C2C12 després de 

l’exposició en els períodes de temps triats a TNF-α (20 ng/ml), IFN-γ (10 ng/ml) o les dues 

citocines juntes, mitjançant el kit NF-κB Transcription Factor Assay (TransAMTM) d’Active 

Motif. En aquest cas es van emprar 2 µg de proteïnes nuclears i el sistema de detecció va ser per 

quimioluminiscència. El senyal va ser quantificat amb el lector Bio-Tek FL-800.  
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FIGURA 24. Esquema de l’assaig per a la detecció de la unió del factor de transcripció NF-κκκκB al 

DNA. Es mostra el protocol per mesurar l’activitat de NF-κB (adaptat del catàleg d’Active Motif). 

 

12.  VALORACIÓ DE L’APOPTOSI EN MIOTÚBULS C2C12 

Els miotúbuls C2C12 mantinguts en medi de diferenciació es van exposar durant 48 

hores a les citocines TNF-α (1-40 ng/ml), IFN-γ (10 ng/ml) o les dues citocines juntes. 

L’apoptosi després dels tractaments va ser quantificada per la valoració de l’activitat de la 

caspasa-3 (CPP32) i per un assaig de la fragmentació del DNA associat a histones.  

12.1 Activitat caspasa-3  

L’estudi de la inducció de l’apoptosi per TNF-α es va iniciar determinant el possible 

augment de l’activitat caspasa-3, una proteasa que pertany a la família de les caspases  efectores 

a la que convergeixen diferents vies apoptòtiques. Es va emprar el mètode colorimètric 

(Caspasa-3 Colorimetric Protease Assay Kit de Medical and Biological Laboratories) en el qual 

es valora el trencament del substrat DEVD-para-nitroanilida per formar el cromòfor lliure que 

absorbeix a 405 nm i mitjançant immunofluorescència es va estudiar la formació de caspasa-3 

activa mitjançant l’immunomarcatge del fragment de 17 kDa (Figura 25). Es va estudiar el curs 

temporal després de l’exposició a la citocina i la concentració-dependència per a la inducció de 

l’activitat caspasa-3. Per això 50 µl d’extracte citosòlic es van incubar a 37ºC durant 6 hores 

amb DEVD-pNA. L’absorbància es va determinar en plaques de 96 pous. 
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FIGURA 25. Detecció colorimètrica de l’activitat proteasa dependent de DEVD. L’assaig 

colorimètric detecta el cromòfor pNA després de la ruptura de DEVD-pNA amb un espectrofotòmetre a 

405 nm. 

 

12.2 Valoració de PARP per transferència Western 

D’altra banda es va estudiar per immunotransferència si l’exposició a TNF-α produeix 

el trencament de la proteïna poli-ADP-ribosa (PARP), un substrat de la caspasa 3, en dos 

fragments de 89 i 24 KDa a partir de la forma nativa de 116 KDa. 

12.3  Fragmentació del DNA 

Com a tercera prova de valoració de l’apoptosi, es va determinar si es produïa la 

fragmentació internucleosomal de DNA mitjançant un kit colorimètric (Cell Death Detection 

ELISAPLUS, Boehringer Mannheim). Per determinar la fragmentació del DNA associat a 

histones, es varen afegir 20 µl d’extracte citosòlic a plaques recobertes d’estreptavidina a les 

quals es va afegir una mescla d’anticossos anti-histona-biotina i anti-DNA. Després de 2 hores 

d’incubació i rentats, es va es va determinar espectrofotomètricament el nucleosoma 

citoplasmàtic per la peroxidasa retinguda en el immunocomplex, emprant com a substrat ABTS, 

amb 490 nm com a filtre de referència (Figura 26). En alguns dels experiments els miotúbuls 

C2C12 es van preincubar 2 hores amb 50 µM de l’inhibidor pancaspasa z-VAD.fmk o amb 50 

µM de l’inhibidor selectiu de la caspasa-3 z-DEVD.fmk, i després de ser exposats a TNF-α 

durant 48 hores en presència de l’inhibidor. 
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FIGURA 26. Detecció de la fragmentació del DNA. Esquema de l’assaig  immunoenzimàtic per a la 

determinació qualitativa i quantitativa in vitro de dels fragments citoplasmàtics de DNA associat a 

histones (mono i oligonucleosomes) després de la inducció de la mort cel·lular. 

 

13.  ANÀLISI ESTADÍSTICA DELS RESULTATS 

En els experiments de detecció i quantificació immunològica, els resultats es varen 

expressar com a percentatge dels valors control i representant la mitjana d’almenys 3 

experiments independents. L’anàlisi estadístic es va realitzar amb els programes Sigma Plot i 

GraphPad. Es va acceptar com estadísticament significatiu una probabilitat (P) igual o inferior a 

0,05.  

En els experiments de neurotoxicitat i neuroprotecció en cultius organotípics de 

medul·la espinal, els resultats es varen expressar com el valor mitjà ± l’error estàndard de la 

mitjana (ESM). Com a mínim es van comptar el número de motoneurones almenys a 30 

seccions de medul·la espinal. En l’avaluació estadística dels resultats es va emprar el test de la t 

de Student per comparar dos grups diferents. D’altra banda per realitzar una anàlisi estadística 

entre més de dos grups es va utilitzar una anàlisi de la variància (ANOVA) seguida d’un test de 

Bonferroni o Scheffé. Es va acceptar com estadísticament significatiu unaprobabilitat (P) igual o 

inferior a 0,05.  

14.  MATERIALS 

En aquest apartat s’inclouen els materials emprats en els distints models experimentals 

descrits en aquest treball. 

14.1 Medis de cultiu i citocines 

Les citocines TNF-α, IFN-γ i VEGF van ser adquirides de Roche Molecular 

Biochemicals, Sigma-Aldrich Co. i Peprotech, respectivament. El THA era de Sigma-Aldrich 

Co. Els flascons i plaques de cultiu eren de Corning. Les membranes poroses eren de Millipore. 
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Els medis de cultiu eren de Sigma-Aldrich Co. i els sèrums eren de Gibco. Els inhibidors de 

caspases i de les cinases es van comprar a Calbiochem. 

14.2 Anticossos 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la proteïna de 60 kDa Akt total va ser 

subministrat per Cell Signalling Technology i es va conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs monoclonal (IgG de ratolí) contra la proteïna de 50 kDa α-tubulina va ser 

subministrat per Sigma-Aldrich Co. i es va conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs monoclonal (IgG de ratolí) contra la proteïna de 26 kDa Bcl-2 va ser 

subministrat per BD Pharmingen i es va conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la proteïna inhibidora de l’apoptosi cIAP-1 

de 66 kDa va ser subministrat per R&D Systems i es va conservar a -20ºC fins a la seva 

utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la proteïna inhibidora de l’apoptosi cIAP-2 

de 66 kDa va ser subministrat per R&D Systems i es va conservar a -20ºC fins a la seva 

utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la ciclooxigenasa 2 (COX-2) de 72 kDa va 

ser subministrat per Cayman i es va conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la proteïna de 42-44 kDa MAPK (ERK) total 

va ser subministrat per Cell Signalling Technology i es va conservar a -20ºC fins a la seva 

utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de cobai) contra el transportador glial de glutamat (GLT-1) de 

66 kDa va ser subministrat per Chemicon i es van conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la subunitat GluR1 del receptor AMPA de 

glutamat (GluR1) de 108 kDa va ser subministrat per Chemicon i es va conservar a -20ºC fins a 

la seva utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la subunitat GluR2 del receptor AMPA de 

glutamat (GluR2) de 108 kDa va ser subministrat per Chemicon i es va conservar a -20ºC fins a 

la seva utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la proteïna àcida fibril·lar glial (GFAP) de 50 

kDa va ser subministrat per Dako Cytomation i es va conservar a 4ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs monoclonal (IgG de ratolí) contra la subunitat de la NADP oxidasa de 58 kDa 

gp91-phox va ser subministrat per BD Transduction Laboratories i es va conservar a -20ºC fins 

a la seva utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra el neurofilament MAP2 que reconeix les 

totes les isoformes (MAP2A de 280-300 kDa, MAP2B de 270-280 kDa, MAP2C de 70 kDa i 

MAP2D de 70-75 kDa) va ser subministrat per Chemicon i es va conservar a -20ºC fins a la 

seva utilització. 
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L’anticòs monoclonal (IgG de ratolí) contra la proteïna de 34 kDa miogenina  va ser 

subministrat per BD i es van conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs monoclonal (IgG de ratolí) contra l’isotip de contracció ràpida de la cadena 

pesada de la miosina (MyHCf, de l’anglès Myosin Heavy Chain fast) va ser subministrat per 

Novocastra Laboratories Ltd. i es va conservar a 4ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs monoclonal (IgG de ratolí) contra la proteïna de 45 kDa MyoD va ser 

subministrat per BD Pharmingen i es va conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la proteïna de 43 kDa p38 MAP cinasa total 

va ser subministrat per Cell Signalling Technology i es va conservar a -20ºC fins a la seva 

utilització. 

L’anticòs monoclonal (IgG de ratolí) contra la subunitat de la NADP oxidasa de 67 kDa 

p67-phox  va ser subministrat per BD Transduction Laboratories i es va conservar a -20ºC fins a 

la seva utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la proteïna de 60 kDa Akt fosforilada 

(Phospho-Akt Ser473) va ser subministrat per Cell Signalling Technology i es va conservar a -

20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la proteïna de 116 kDa poli-(ADP ribosa) 

polimerasa (PARP) que reconeix els fragments de 24, 89 i 116 kDa va ser subministrat per Cell 

Signalling Technology i es va conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la proteïna de 42-44 kDa MAPK fosforilada 

(Phospho-p44/42 Map Kinase Thr202/Tyr204; P-ERK) va ser subministrat per Cell Signalling 

Technology i es va conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la proteïna de 43 kDa p38MAP cinasa 

fosforilada (Phospho-p38 Map Kinase Thr180/Tyr182) va ser subministrat per Cell Signalling 

Technology i es va conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs monoclonal (IgG de ratolí) contra la proteïna del retinoblastoma (RB) 

fosforilada o no fosforilada de 110-116 kDa va ser subministrat per BD Pharmingen i es va 

conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs monoclonal (IgG de ratolí) contra la proteïna del neurofilament fosforilat 

SMI-32 de 180-200 kDa va ser subministrat per Stemberg Monoclonals incorporated i es va 

conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la proteïna survivina de 16,5 kDa va ser 

subministrat per Novus Biologicals, Inc. i es va conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs monoclonal (IgG de hàmster) contra la proteïna de 75 kDa TNFR2 va ser 

subministrat per BD Pharmingen i es va conservar a -20ºC fins a la seva utilització. 
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L’anticòs policlonal (IgG de conill) contra la el subtipus 1 del receptor de VEGF 

(VEGFR1, flt-1) de 180 kDa va ser subministrat per Santa Cruz Biotechnology, Inc. i es va 

conservar a  4ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs policlonal (IgG de ratolí) contra la el subtipus 2 del receptor de VEGF 

(VEGFR2, flk-1) de 210-230 kDa va ser subministrat per Santa Cruz Biotechnology, Inc. i es va 

conservar a  4ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs secundari, conjugat amb l’enzim peroxidasa de rave, constituït per 

immunoglobulines d’ovella antiimmunoglobulines de ratolí, subministrat per Amersham 

Pharmacia Biotech, va ser emprat amb els anticossos primaris: anti-α-tubulina, anti-Bcl-2, anti-

c-IAP1, anti-cIAP2, anti-gp91-phox, anti-miogenina, anti-MyHCf, anti-MyoD, anti-p67-phox, 

anti-pRB, anti-SMI-32, anti-VEGFR2; i va ser conservat a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs secundari, conjugat amb l’enzim peroxidasa de rave, constituït per 

immunoglobulines de mona antiimmunoglobulines de conill, subministrat per Amersham 

Pharmacia Biotech, va ser emprat amb els anticossos primaris: anti-COX-2, anti-GluR1, anti-

GluR2, anti-GFAP, anti-PARP, anti-p38MAPK i la seva forma fosforilada (Thr180/Tyr182) 

p38MAPK, anti-PERK, anti-ERK, anti-PAkt i anti-Akt, anti-survivina i anti-VEFR1, i va ser 

conservat a -20ºC fins a la seva utilització. 

L’anticòs secundari, conjugat amb peroxidasa de rave, constituït per 

immnunoglobulines de conill antiimmunoglobulines de hàmster, va ser subministrat per Sigma, 

va ser emprat amb l’anticòs primari anti-TNFR2 i va ser conservat a -20ºC fins a la seva 

utilització. 

L’anticòs secundari, conjugat amb peroxidasa de rave, constituït per 

immnunoglobulines de conill antiimmunoglobulines de cobai, va ser subministrat per Sigma, va 

ser emprat amb l’anticòs primari anti-GLT1 i va ser conservat a -20ºC fins a la seva utilització. 

Els anticossos secundaris biotinats o conjugats amb fluorocroms emprats en 

immunohistoquímica van ser subministrats per Vector Laboratories i es van conservar a 4ºC fins 

a la seva utilització.  

14.3 Altres reactius 

 Altres reactius emprats i la seva font d’obtenció (entre parèntesi) han estat: 

- Determinació de proteïnes: albúmina bovina (Pierce); reactius per a la determinació 

de la concentració de proteïnes (BioRad). 

- Transferència Western: acrilamida-bisacrilamida (Bio-Rad); albúmina sèrica bovina 

(BSA, Sigma); β-mercaptoetanol (Sigma); blau de bromofenol (Sigma); clorur 

potàsic (Panreac); NaCl (Scharlau); glicerol (Sigma); glicina (Sigma); KH2PO4 

(MERCK); llet en pols descremada (Sveltesse); Na2HPO4 (Panreac); persulfat 

amònic (APS, Sigma); SDS (Sigma); TEMED (Bio-Rad); trizma base (Sigma); 

acrilamida-bisacrilamida (Pronadisa); pel·lícules fotogràfiques (Amersham); líquids 
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de revelatge (Sigma). 

- Cultiu cel·lular: L-glutamina (Sigma); penicil·lina-estreptomicina (Sigma); Hepes 

(Sigma); Geys Salt Solution (Sigma); glucosa (Sigma). 

- Immunohistoquímica: Paraformaldehid (Sigma); diaminobenzidina (Sigma). 

- Reactius per a la captació de cobalt: Sigma. 



  

A
n

ti
cò

s 
D

il
u

ci
ó 

T
ra

n
sf

er
èn

ci
a 

W
es

te
rn

 
D

il
u

ci
ó 

an
ti

cò
s 

se
cu

n
d

ar
i 

T
W

 
D

il
u

ci
ó 

Im
m

u
n

oh
is

to
q

u
ím

ic
a 

D
il

u
ci

ó 
an

ti
cò

s 
se

cu
n

d
ar

i 
IH

Q
 

C
as

a 
C

om
er

ci
al

 
M

w
 (

kD
a)

 

A
kt

 
1/

10
00

 
1/

20
00

 
- 

- 
C

el
l S

ig
na

li
ng

 
60

 

α
-t

ub
ul

in
a 

1/
10

00
0 

1/
50

00
 

- 
- 

S
IG

M
A

 
50

 

B
cl

-2
 

1/
10

00
 

1/
20

00
 

1/
10

0 
1/

20
0 

B
D

 B
io

sc
ie

nc
es

 
26

 

c-
IA

P
1 

1/
10

00
 

1/
20

00
 

- 
- 

M
B

L
 

66
 

c-
IA

P
2 

1/
10

00
 

1/
20

00
 

- 
- 

M
B

L
 

66
 

C
O

X
-2

 
1/

20
00

 
1/

20
00

 
- 

- 
C

ay
m

an
 

72
 

D
N

P
 

1/
10

00
 

1/
30

0 
- 

- 
C

he
m

ic
on

 
- 

E
R

K
 

1/
10

00
 

1/
20

00
 

- 
- 

C
el

l S
ig

na
li

ng
 

42
,4

4 

G
L

T
-1

 
1/

10
00

0 
1/

10
00

0 
- 

- 
C

he
m

ic
on

 
66

 

G
lu

R
1 

1/
50

0 
1/

20
00

 
- 

- 
C

he
m

ic
on

 
10

8 

G
lu

R
2 

1/
10

00
 

1/
50

0 
- 

- 
C

he
m

ic
on

 
10

8 

G
F

A
P

 
1/

20
00

0 
1/

10
00

0 
1/

10
00

 
1/

20
0 

D
ak

o 
C

yt
om

at
io

n 
50

 

gp
91

-p
ho

x 
1/

10
00

 
1/

20
00

 
- 

- 
B

D
 T

ra
ns

du
ct

io
n 

L
ab

or
at

or
ie

s 
58

 

M
A

P
-2

 
- 

- 
1/

10
00

 
1/

20
0 

C
he

m
ic

on
 

28
0-

30
0,

 2
70

-2
80

, 7
0-

75
 

m
io

ge
ni

na
 

1/
10

00
 

1/
20

00
 

- 
- 

B
D

 B
io

sc
ie

nc
es

 
34

 

M
yH

C
f 

1/
10

0 
1/

50
00

 
1/

50
 

1/
40

0 
N

ov
o 

C
as

tr
a 

L
ab

or
at

or
ie

s 
25

0 

M
yo

D
 

1/
10

00
 

1/
20

00
 

- 
- 

B
D

 P
ha

rm
in

ge
n 

45
 

p3
8M

A
P

K
 

1/
10

00
 

1/
50

00
 

- 
- 

C
el

l S
ig

na
li

ng
 

43
 

p6
7-

ph
ox

 
1/

00
0 

1/
20

00
 

- 
- 

B
D

 T
ra

ns
du

ct
io

n 
L

ab
or

at
or

ie
s 

67
 

P
A

kt
 

1/
10

00
 

1/
20

00
 

1/
10

0 
1/

20
0 

C
el

l S
ig

na
li

ng
 

60
 

P
A

R
P

 
1/

20
00

 
1/

20
00

 
- 

- 
C

el
l S

ig
na

li
ng

 
11

6,
 8

9 

P
E

R
K

 
1/

10
00

 
1/

20
00

 
1/

25
0 

1/
20

0 
C

el
l S

ig
na

li
ng

 
42

, 4
4 

P
p3

8M
A

P
K

 
1/

10
00

 
1/

50
00

 
1/

25
0 

1/
20

0 
C

el
l S

ig
na

li
ng

 
43

 

pR
B

 
1/

25
0 

1/
20

00
 

- 
- 

B
D

 P
ha

rm
in

ge
n 

11
0,

11
6 

S
M

I-
32

 
1/

10
00

 
1/

20
00

 
1/

10
00

 
1/

20
0 

S
te

nb
er

ge
r 

m
on

oc
lo

na
l a

nt
ib

od
ie

s 
20

0,
18

0 

su
rv

iv
in

a 
1/

10
00

 
1/

20
00

 
1/

50
0 

1/
20

0 
N

ov
us

 B
io

lo
gi

ca
ls

 
16

.5
 

T
N

FR
2 

1/
50

0 
1/

20
00

 
1/

10
0 

1/
20

0 
S

an
ta

 C
ru

z 
75

 

V
E

G
FR

1 
1/

50
0 

1/
20

00
 

1/
50

 
1/

20
0 

S
an

ta
 C

ru
z 

18
0 

V
E

G
FR

2 
1/

50
0 

1/
20

00
 

1/
50

 
1/

20
0 

S
an

ta
 C

ru
z 

19
5,

 2
35

 

 T
A

U
L

A
 5

: 
T

au
la

 d
’a

nt
ic

os
so

s 
em

pr
at

s 
am

b 
le

s 
di

lu
ci

on
s 

òp
ti

m
es

 p
er

 a
 t

ra
ns

fe
rè

nc
ia

 W
es

te
rn

 (
T

W
) 

i 
im

m
un

oh
is

to
qu

ím
ic

a 
(I

H
Q

) 
am

b 
le

s 
di

lu
ci

on
s 

de
ls

 s
ec

un
da

ri
s 

co
rr

es
po

ne
nt

s,
 c

as
es

 
co

m
er

ci
al

s 
i p

es
os

 m
ol

ec
ul

ar
s.

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTATS 



 

 



RESULTATS 

133 

IV. RESULTATS 

 

1. EFECTES DE LA CITOCINA VEGF SOBRE CULTIUS DE 

MEDUL·LA ESPINAL DE RATA EN CONDICIONS 

D’EXCITOTOXICITAT.  

1.1 El cultiu organotípic de medul·la espinal de rata. 

Els cultius organotípics preparats a partir de la medul·la espinal lumbar de rata postnatal 

proporcionen un excel·lent model per a l’estudi a llarg termini les motoneurones i les seves 

interrelacions amb altres cèl·lules de la medul·la espinal. Els cultius organotípics es mantenen 

amb les seves característiques morfològiques adequades i una població estable de motoneurones 

ventrals durant vàries setmanes (Figura 27-8).  

 

 

 

FIGURA 27. Cultiu organotípic de medul·la espinal de rata P8. Immunohistoquímica per a la forma 

no fosforilada de la cadena pesada del neurofilament SMI-32 a diferents magnificacions. (A) Hemisecció 

de la medul·la espinal, a la part inferior esquerra s’observa un grup de motoneurones SMI-32 positives 

que formen part de la banya ventral. Les imatges B, C i D mostren el mateix grup de motoneurones a un 

major augment. Barres de calibratge:  A, 100 µm; B, 100 µm; C, 50 µm; D, 50µm. 

C D 

A B 
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En els cultius organotípics es mantenen les connexions sinàptiques entre neurones i les 

relacions neurona-glia, i per tant proporcionen una informació més propera a la dels models in 

vivo, que la que s’obtindria amb poblacions més o menys pures de motoneurones, i fins i tot, 

amb cultius mixtes de neurona i glia, en els que les interaccions entre aquestes cèl·lules es 

troben alterades (Figura 28).  

 

 

 

FIGURA 28. Interaccions entre neurones i glia en els cultius organotípics de medul·la espinal de 

rata. Immunofluorescència per a SMI-32 (A, vermell) i GFAP (B, verd) que mostra com les 

motoneurones de la medul·la espinal de rata postnatal mantenen les interaccions amb altres tipus cel·lulars 

com per exemple els astròcits (C, overlay). Barra de calibratge (37,5 µm) en A aplicable a totes les 

imatges. 

 

 

1.2 Degeneració lenta de motoneurones per inhibició de la recaptació de 

glutamat. 

Un excés en el glutamat extracel·lular podria ser un component important de la 

neurotoxicitat crònica en malalties neurodegeneratives com l’esclerosi lateral amiotròfica. Hem 

desenvolupat un model d’excitotoxicitat lenta en els cultius organotípics de medul·la espinal, 

que es basa en la inhibició selectiva de la recaptació de glutamat de forma crònica des de l’espai 

extracel·lular, que augmenta de forma sostinguda la concentració de glutamat en el medi de 

cultiu i provoca la degeneració lenta de motoneurones després de setmanes de tractament. 

Estudis previs han demostrat que la toxicitat de motoneurones es pot prevenir selectivament per 

antagonistes del receptor de glutamat no-NMDA, però no per antagonistes NMDA. Així, la 

inhibició selectiva del transport de glutamat produeix un model de neurotoxicitat lenta que 

sembla estar mitjançada per receptors no-NMDA. Aquesta observació està d’acord amb la 

hipòtesi que la pèrdua lenta de motoneurones en l’ELA podria ser deguda, en part, a un 

transport deficient del glutamat (Rothstein et al., 1993).  

Primer de tot, per demostrar la funcionalitat dels receptors de glutamat en el cultiu 

organotípic de medul·la espinal es van realitzar estudis de captació de cobalt. Aquesta tècnica es 

A B C 
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basa en que els ions Co2+ poden travessar els canals AMPA/KA, però no canals NMDA o canals 

de Ca2+ dependents de voltatge (Pruss et al., 1991), el que permet valorar l’activitat funcional 

d’aquests receptors en els cultius. Els cultius organotípics van ser estimulats durant 10 minuts 

amb KA (100 µM) en un medi que contenia Co2+. Com a control del procés es van estimular els 

cultius amb KA (100 µM) en un medi que contenia Co2+ i l’antagonista AMPA, CNQX (10 

µM).  Es va observar un marcatge de cobalt en els somes de les motoneurones lumbars espinals 

que s’estenia cap als axons. Aquests resultats van indicar que les motoneurones de la medul·la 

espinal de rata tenen receptors funcionals de glutamat del tipus AMPA/KA (Figura 29). 

 

 

 

FIGURA 29. Captació de cobalt per part de les motoneurones del cultiu organotípic de medul·la 

espinal de rata P8. (A) Els cultius control (no tractats) es van estimular amb una solució que contenia 

cobalt i kainat durant 10 minuts. (B) El CNQX (10 µM) inhibeix completament la captació de cobalt 

estimulada per KA. Barra de calibratge en A (25 µm) aplicable a B.  

 

 

Estudis previs que mostraven concentracions elevades de glutamat en el líquid 

cefaloraquidi de pacients d’ELA (Rothstein et al., 1990), varen posar de manifest que la malaltia 

està associada a un metabolisme anormal del glutamat. A més, s’ha trobat una pèrdua d’afinitat 

del transport de glutamat en determinades zones del cervell i la medul·la espinal de malalts amb 

ELA (Rothstein et al., 1992). Els defectes en el transport del glutamat podrien ser responsables 

dels nivells elevats de glutamat perjudicials per a les neurones. En condicions normals, el 

glutamat és eliminat de la fenedura sinàptica per transportadors d’elevada afinitat i capacitat 

dels terminals presinàptics i dels astròcits. El transport de glutamat pot ser inhibit de forma 

potent i específica pel treohidroxiaspartat (THA) (Bradford et al., 1987; Rothstein et al., 1993). 

Basats en aquest model de neurotoxicitat crònica, la pèrdua lenta de motoneurones observada en 

ELA podria ser deguda, en part, a la pèrdua de transport de glutamat glial o neuronal, per 

l’exposició persistent de les neurones a nivells elevats de glutamat sinàptic. L’exposició dels 

B A 
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cultius a THA permet el desenvolupament d’un model reproduïble que imita una característica 

de l’ELA, com és la pèrdua de transportadors de glutamat.  

Així, es van tractar els cultius amb l’inhibidor de la recaptació del glutamat THA, i es 

van estudiar els seus efectes sobre la viabilitat de motoneurones mitjançant tècniques 

d’immunohistoquímica amb l’anticòs SMI-32, dirigit contra la forma no fosforilada de la 

cadena pesada del neurofilament. Es van realitzar comptatges de les neurones positives per a 

SMI-32 i localitzades a la banya ventral de la medul·la espinal. Aquests criteris es consideren 

vàlids per a la identificació de motoneurones en aquest model. L’administració crònica de THA 

(100 µM) va provocar la degeneració de motoneurones, amb una disminució significativa del 

número de motoneurones a les 3 i 4 setmanes de tractament. A més es va observar una pèrdua 

d’integritat en el neuropil (Figura 30). Així mateix, els estudis de transferència Western van 

revelar una disminució significativa de la cadena pesada de neurofilament després de 2 

setmanes d’inhibició de la recaptació de glutamat (Figura 32A). 
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FIGURA 30. Degeneració lenta de motoneurones produïda per l’inhibidor de la recaptació de 

glutamat, THA. (A) Número de motoneurones presents en cultius organotípics exposats a THA (100 

µM) durant 1-4 setmanes. Els comptatges de motoneurones es van realitzar basant-se en la morfologia, 

localització i immunomarcatge per al neurofilament SMI-32. *p <0,001 (comparat amb el control a les 3 

setmanes), #p<0,001 (comparat amb el control a les 4 setmanes; ANOVA seguida de Bonferroni). (B) 

Cultius organotípics control. Banya ventral de la medul·la espinal, mostrant un grup de motoneurones 

positives per a SMI-32. (C) Cultius exposats a THA durant 3 setmanes, en els que s’observa la pèrdua 

d’integritat de la medul·la així com una disminució en el número de motoneurones. Barra de calibratge 

(100 µm) en B aplicable a C. 

 

 

 

1.3 VEGF protegeix de la degeneració excitotòxica de motoneurones de medul·la 

espinal. 

Alguns factors neurotròfics, com per exemple el GDNF o el VEGF, poden protegir les 

neurones contra agressions excitotòxiques (Ho et al., 2000; Matsuzaki et al., 2001). D’altra 

banda, el VEGF s’ha identificat com un factor neurotròfic associat als mecanismes de la 

patogènesi de l’ELA i altres malalties neurodegeneratives. Per aquesta raó, s’ha estudiat el 
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possible paper del VEGF com a inductor de supervivència neuronal en els cultius organotípics 

de medul·la espinal en condicions excitotòxiques.  

1.3.1 Expressió dels receptors i de la molècula de VEGF en els cultius organotípics de 

medul·la espinal. 

VEGF exerceix els seus efectes mitjançant la unió a dos tipus de receptors fosfotirosina 

cinasa: VEGFR1 (Flt-1) i VEGFR2 (Flk-1). Amb l’objectiu d’investigar els possibles efectes de 

VEGF en les motoneurones espinals, es va estudiar la presència dels receptors de VEGF en els 

cultius organotípics de medul·la espinal. Els estudis de transferència Western van mostrar la 

presència de VEGFR2, però no de VEGFR1, en els cultius organotípics de medul·la espinal de 

rata. Es van emprar extractes cel·lulars comercials de mioblasts d’aorta toràcica A10 i cèl·lules 

endotelials transformades EVC304 (Santa Cruz) carregats en el mateix gel, com a controls 

positius per a VEGFR1 i VEGFR2, respectivament (Figura 31B). D’altra banda, es van emprar 

tècniques  d’immunohistoquímica per valorar la distribució cel·lular dels receptors de VEGF. 

En els cultius organotípics es va observar l’expressió de VEGFR2 colocalitzant amb el 

marcador neuronal MAP-2, especialment en neurones grans de la banya ventral de la medul·la 

espinal, que es van identificar com motoneurones. En canvi, el receptor VEGFR2 no va 

colocalitzar amb el marcador astroglial GFAP (Figura 31A).  
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FIGURA 31. El receptor 2 de VEGF (VEGFR2) s’expressa en neurones de medul·la espinal, i 

específicament en motoneurones. (A) Immunofluorescència que mostra la distribució cel·lular de 

VEGFR2 en la medul·la espinal de rata P8. Es va estudiar la colocalització marcant les seccions 

doblement amb anti-VEGFR2 (texas-red) i anti-MAP-2 (fluoresceïna; un marcador neuronal) o anti-

GFAP (fluoresceïna; un marcador astroglial). El receptor VEGFR2 mostra colocalització amb MAP-2 

però no amb GFAP (overlay). Barra de calibratge (50 µm) aplicable a totes les imatges. (B) Els estudis de 

transferència Western mostren l’expressió de VEGFR2, però no de VEGFR1 en medul·la espinal de rata 

(ME). Es van emprar homogenats comercials de cèl·lules ECV304 i A10 com a control positius per a la 

immunoreactivitat de VEGFR2 i VEGFR1, respectivament. Les membranes es van reincubar amb 

l’anticòs contra α-tubulina com a control de la quantitat de proteïna sembrada per carril (baix).  

 

 

1.3.2 VEGF protegeix les motoneurones de l’excitotoxicitat glutamatèrgica. 

 Es va estudiar el possible paper neuroprotector del VEGF en la degeneració 

excitotòxica de motoneurones espinals induïda per l’administració de THA (100 µM) a les 2, 3 i 

4 setmanes en el cultiu organotípic de medul·la espinal. Es va demostrar que el VEGF és capaç 

d’atenuar la pèrdua de la forma fosforilada de la cadena pesada del neurofilament (NF-200) 

induïda per la inhibició de la recaptació de glutamat en els cultius de medul·la espinal (Figura 

32A). A més, el VEGF va rescatar motoneurones de la mort excitotòxica (32 % (8,94 ± 0,82 

MAP-2 

GFAP 

VEGFR2 

VEGFR2 

overlay 

overlay 

A 

B 
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versus 6,07 ± 0,65; p<0,01) i 49 % (6,41 ± 0,76 versus 3,25 ± 0,60; p<0,005)) en 3 (Figura 

32B) i 4 (Figura 32C) setmanes, respectivament. La immunohistoquímica amb els anticossos 

MAP-2 i SMI-32 va mostrar una pèrdua de la integritat dels cultius tractats amb THA. Aquesta 

pèrdua no es va observar en presència de VEGF: en la condició THA més VEGF, es veia una 

preservació relativa de les neurites de l’explant, així com de la integritat dels somes de les 

motoneurones (Figura 33). En canvi, VEGF no va modificar la supervivència basal de 

motoneurones, ja que no es van observar diferències significatives entre la condició control i els 

cultius tractats amb VEGF després de 3 o 4 setmanes.  

 Altres estudis han demostrat que condicions patològiques poden induir un augment de 

l’expressió de VEGF o els seus receptors (Ijichi et al., 1995), i si aquest fos el cas, l’expressió 

augmentada dels receptors explicaria parcialment l’augment de motoneurones supervivents, 

però en aquest sentit, l’estudi de la possible modulació dels receptors de VEGF pels diferents 

tractaments experimentals per transferència Western, no va mostrar cap variació en l’expressió 

de VEGF o de VEGFR2 (dades no mostrades).   
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FIGURA 32. Efectes del tractament amb VEGF en l’excitotoxicitat induïda per glutamat. (A) 

Transferència Western que mostra que el tractament amb THA durant 2 setmanes va induir la pèrdua de 

la cadena pesada del neurofilament. Aquest efecte pot ser previngut pel cotractament amb VEGF (50 

ng/ml). L’α-tubulina es mostra com a control de la quantitat total de proteïna sembrada per carril. Anàlisi 

de la supervivència neuronal en cultius de medul·la espinal després del tractament amb THA i VEGF 

durant 3 (B) i 4 (C) setmanes. La degeneració de motoneurones es va prevenir per l’aplicació simultània 

de THA i VEGF. Els comptatges de motoneurones es van realitzar basant-se en la morfologia, 

localització i immunomarcatge amb SMI-32. *Almenys p<0,001 (comprat amb el control); #p<0,05 

(comparat amb THA; ANOVA seguida per Bonferroni). 
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FIGURA 33. Expressió de MAP-2 i SMI-32 en cultius organotípics tractats durant 3 setmanes. Es 

comprova l’estat general del cultiu tant en neurones en general com en motoneurones en situació control 

(A, B, C), tractades amb THA (D, E, F), amb THA i VEGF(G, H, I) o només amb VEGF (J, K, L). 

Immunofluorescència mostrant la important pèrdua de motoneurones a la banya ventral de la medul·la 

espinal (vermell, SMI-32) i també la pèrdua de la integritat del neuropil (verd, MAP-2), després de 3 

setmanes de tractament i això s’evita en presència de VEGF. Barra de calibratge (100 µm) en L aplicable 

a totes les imatges. 

 

 

1.4 Vies implicades en la protecció de la degeneració excitotòxica mitjançada per 

VEGF.  

1.4.1 VEGF activa Akt i ERK en cultius de medul·la espinal. 

És ben conegut com el VEGF regula a l’alta diferents senyals de supervivència cel·lular 

tant en cèl·lules endotelials com en neurones (Gupta et al., 1999; Shiote et al., 2005). Per 

determinar la influència del VEGF en la senyalització cel·lular citoplasmàtica en cultius de 
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medul·la espinal, vàrem estudiar la capacitat del VEGF per estimular vies de senyalització 

cel·lular implicades en la supervivència de motoneurones.  

Les vies de la MEK/ERK i de la PI3-K/Akt són reguladores importants de la 

supervivència cel·lular i s’ha demostrat que mitjancen els efectes antiapoptòtics de VEGF via el 

receptor VEGFR2 en cèl·lules endotelials (Gupta et al., 1999) i neurones (Shiote et al., 2005). 

Amb aquest objectiu es van exposar els cultius de medul·la espinal de rata a VEGF (100 ng/ml), 

es van recollir a diferents temps de 6 a 24 h, i els homogenats es van analitzar per transferència 

Western emprant anticossos anti-fosfo-Akt i ERK, ja que la fosforilació en llocs específics és 

essencial per a la seva activitat. Aquests estudis van demostrar que l’estimulació amb VEGF 

indueix a un augment ràpid de les formes fosforilades de l’Akt i l’ERK, essent el punt de 

màxima activació de les dues vies a les 12 hores. Per determinar si el VEGF induïa un canvi en 

l’expressió d’aquestes proteïnes, es van reincubar les membranes amb anticossos contra l’Akt 

total i l’ERK total, el que va revelar que ni l’expressió d’Akt total ni la d’ERK total estan 

alterades després de l’estimulació amb VEGF (Figura 34A, B). Per esbrinar si la fosforilació 

d’aquestes cinases podria ser detectada específicament a motoneurones espinals, es van realitzar 

experiments de colocalització amb microscòpia confocal emprant un anticòs específic per a 

motoneurones (SMI-32) i els anticossos contra P-Akt o P-ERK. Prèviament, els cultius es van 

estimular amb VEGF (12 h) i es van fixar amb paraformaldehid. Les immunofluorescències van 

mostrar la presència de les formes fosforilades tant d’Akt com d’ERK, en les motoneurones de 

la medul·la espinal de rata (Figura 34C). 
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FIGURA 34. VEGF indueix la fosforilació de les cinases ERK i Akt. (A) Els cultius de medul·la 

espinal de rata van ser preincubats durant 24 hores amb medi d’incubació que només contenia un 5 % de 

sèrum de cavall i després es van exposar durant els períodes de temps indicats (6, 12 i 24 h) a VEGF (100 

ng/ml).  Els extractes (15 µg proteïna) van ser preparats i analitzats per transferència Western emprant un 

anticòs específic contra les formes fosforilades d’ERK1/2 (P-ERK1/2) i un anticòs específic contra la 

forma fosforilada d’Akt (P-Akt). Les membranes van ser reincubades amb anticossos anti-pan-ERK1/2 o 

anti-pan-Akt com a control dels nivells totals de proteïnes específiques carregades per carril. 

L’estimulació amb VEGF (fins 24 h) va resultar en la fosforilació d’ERK i Akt, amb un màxim a les 12 h. 

Els nivells totals d’ERK o Akt no es van modificar per l’exposició a VEGF. (B) Les columnes indiquen el 

percentatge d’immunoreactivitat determinat per l’anàlisi densitomètric de les bandes (densitat òptica 

integrada de les bandes de P-ERK i P-Akt respecte les bandes d’ERK i Akt, respectivament) respecte el 

control (cultius no estimulats) i són la mitjana d’almenys 3 experiments independents. *p<0,001 comparat 

amb el control (ANOVA seguida de Bonferroni). (C) Els cultius de medul·la espinal de rata es van 

exposar a VEGF (100 ng/ml) durant 12 h i després es van realitzar estudis de colocalització amb SMI-32 

(texas-red) i P-ERK (fluoresceïna) o P-Akt (fluoresceïna). Barra de calibratge (37,5 µm) aplicable a totes 

les imatges.  
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 Per verificar que les fosforilacions d’Akt i ERK per VEGF eren mitjançades 

directament per PI3-K i MEK, respectivament, els cultius varen ser incubats durant 12 hores, 

que és el màxim de la fosforilació d’Akt i ERK després de l’estimulació amb VEGF, en 

presència de l’inhibidor de la PI3-K, LY294002 (10 µM) o l’inhibidor de la MEK, U0126 (10 

µM). D’acord amb la hipòtesi de que Akt és un substrat crític de la PI3-K, el tractament amb 

l’inhibidor de la PI3-K, LY294002, va atenuar la fosforilació d’Akt induïda per VEGF, però no 

d’ERK. D’altra banda, el tractament amb U0126 va atenuar la fosforilació d’ERK, però no 

d’Akt. Les membranes es van tornar a incubar amb els anticossos contra Akt i ERK totals i es 

va demostrar que no hi havia diferències substancials que emmascaressin els efectes observats 

(Figura 35A). A més, es va demostrar que els tractaments experimentals crònics no induïen una 

modulació en els nivells totals d’Akt o ERK després d’una setmana de tractament (Figura 35B). 

 

FIGURA 35. Efectes dels tractaments sobre les formes fosforilades i totals de les cinases ERK i Akt. 

(A) Els cultius de medul·la espinal de rata van ser preincubats durant 24 hores amb medi d’incubació que 

només contenia un 5 % de sèrum de cavall i després es van exposar durant 12 h a VEGF (100 ng/ml) en 

presència o absència de l’inhibidor de la MEK, U0126 (10 µM) o l’inhibidor de la PI3-K, LY2940002 (10 

µM).  Els extractes (15 µg proteïna) van ser preparats i analitzats per transferència Western emprant un 

anticòs específic contra les formes fosforilades de ERK1/2 (P-ERK1/2) i un anticòs específic contra la 

forma fosforilada d’Akt (P-Akt). La fosforilació d’ERK i Akt després de 12 h d’estimulació amb VEGF 

(el màxim obtingut) es va bloquejar amb l’inhibidor de la MAPK U0126 i l’inhibidor de l’Akt 

LY294002, respectivament, el que suggereix que les fosforilacions d’ERK i Akt per VEGF estaven 

mitjançades per MEK i PI3-K, respectivament. El tractament dels cultius amb LY294002 va inhibir la 

fosforilació d’Akt induïda per VEGF sense afectar ERK, i per altra banda, l’inhibidor de MEK va 

bloquejar l’activació d’ERK sense afectar Akt. (B) Els nivells totals d’ERK i Akt no es van modificar 

després del tractament amb THA, VEGF o tot dos durant 1 setmana. 



Laia Tolosa Pardo 

146 

1.4.2 VEGF mitjança la neuroprotecció contra la neurotoxicitat crònica induïda pel 

glutamat i restableix els nivells de Bcl-2 i survivina via PI3-K/Akt. 

 Està ben documentat que quan Akt és fosforilada en resposta a diferents factors de 

creixement, juga un paper central en la promoció de la supervivència neuronal per oposició a les 

vies apoptòtiques (Dolcet et al., 1999; Namikawa et al., 2000; Soler et al., 1999). Per determinar 

si l’activació de la senyalització de VEGF mitjançant PI3-K/Akt era un component de la 

neuroprotecció mitjançada per VEGF, es va coadministrar THA i VEGF en presència o absència 

de l’inhibidor de la PI3-K/Akt, LY294002 (10 µM). Les anàlisis de la transferència Western van 

revelar que l’efecte protector del VEGF de la pèrdua de la cadena pesada del neurofilament 

SMI-32 trobat després de 2 setmanes de tractament amb THA era revertit en presència de 

l’inhibidor de la PI3-K, LY294002 (Figura 36A). A més, LY294002 també va revertir el rescat 

de motoneurones observat amb VEGF després de 3 setmanes de tractament amb THA. 

L’administració de LY294002 sol no va tenir cap efecte en la viabilitat de les motoneurones en 

cultiu organotípic (Figura 36B). 
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FIGURA 36. La inhibició farmacològica de PI3-K atenua la neuroprotecció induïda per VEGF. Els 

cultius de medul·la espinal de rata es varen exposar durant 2 i 3 setmanes a THA (100 µM) i VEGF (50 

ng/ml) en presència o absència de l’inhibidor de la PI3-K LY294002 (10 µM). (A) Després de 2 setmanes 

amb els diferents tractaments farmacològics, els extractes (15 µg proteïna) van ser preparats i analitzats 

per transferència Western emprant un anticòs específic per a SMI-32 (dalt). Les membranes es van 

reincubar amb l’anticòs contra α-tubulina com a control de la quantitat de proteïna sembrada per carril 

(baix). La imatge mostra una membrana representativa d’una sèrie de tres experiments independents amb 

un carril per a cada condició. (B) Percentatge de motoneurones supervivents després de 3 setmanes amb 

els tractaments indicats. Els comptatges de motoneurones es van realitzar basant-se en la morfologia, 

localització i immunomarcatge amb SMI-32. THA va induir una pèrdua de motoneurones en els cultius 

(*p<0,001 respecte el control);  i el VEGF va evitar la mort induïda per THA (#p<0,05 respecte THA); 

LY294002 va bloquejar la protecció de motoneurones observada amb VEGF (&p<0,05 respecte la 

condició THA+VEGF; ANOVA seguida de Bonferroni). 
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La possible implicació de la via de transducció de senyals de la MEK/ERK en els 

efectes neuroprotectors del VEGF no es va poder explorar amb èxit perquè l’inhibidor de la 

MEK, U0126 (1-10 µM), va resultar ser tòxic pels cultius organotípics de medul·la espinal de 

rata. Es va observar una disminució de la banda de la cadena pesada del neurofilament en les 

mostres de transferència Western tractades amb l’inhibidor de la MAPK, i també una 

disminució del número de motoneurones, raó per la qual, no va ser possible estudiar aquesta 

hipòtesi. 

 La regulació a l’alta de l’expressió de Bcl-2 s’ha identificat com un mecanisme crític 

pel qual els factors de creixement promouen la supervivència en motoneurones (Newbern et al., 

2005). L’expressió de Bcl-2 va disminuir després del tractament amb THA durant 3 dies. VEGF 

va atenuar la regulació a la baixa de la molècula, restablint els valors normals. L’addició de 

l’inhibidor de la PI3-K, LY294002, va revertir l’efecte del VEGF (Figura 37). Els estudis 

d’immunohistoquímica doble, realitzats per microscòpia confocal, emprant el marcador 

neuronal MAP-2 i Bcl-2, van mostrar que aquests canvis també ocorren a motoneurones 

(Figura 38). Aquests resultats indiquen que la inhibició farmacològica de la PI3-K amb 

LY294002 bloqueja l’augment dels nivells de Bcl-2 induïts per VEGF en cultius exposats a 

THA. 
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FIGURA 37. VEFG restableix els nivells de Bcl-2 que estan regulats a la baixa en condicions 

excitotòxiques. Els cultius de medul·la espinal de rata es van exposar durant 3 dies a THA (100 µM), 

VEGF (50 ng/ml) o l’inhibidor de la PI3-K LY294002 (10 µM), sols o en combinació, tal com s’indica. 

(A) Els extractes (15 µg proteïna) van ser preparats i analitzats per transferència Western emprant un 

anticòs específic per a Bcl-2 (dalt). Les membranes es van reincubar amb l’anticòs contra α-tubulina com 

a control de la quantitat de proteïna sembrada per carril (baix). (B) Les columnes representen la ràtio Bcl-

2/α-tubulina respecte els cultius control (no tractats) i mostren els canvis quantitatius en la 

immunoreactivitat de Bcl-2 determinada per l’anàlisi densitomètrica de les membranes (densitat òptica 

integrada de les bandes de Bcl-2 respecte les bandes de α-tubulina). Els experiments es van repetir 

almenys 3 vegades. *p<0,005, comparat amb els cultius no tractats; #p<0,05, comparat amb la condició 

THA; &p<0,05 respecte la condició THA+VEGF (ANOVA seguida de Bonferroni). 
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FIGURA 38. Localització cel·lular de Bcl-2 en la medul·la espinal de rata. Immunofluorescència per a 

Bcl-2 (fluoresceïna) i MAP-2 (texas-red) després de 3 dies de tractament amb THA (100 µM) en 

presència o absència de VEGF (50 ng/ml). La proteïna antiapoptòtica Bcl-2 colocalitza amb el marcador 

neuronal MAP-2 i específicament a  motoneurones, identificades per localització cel·lular i mida. Barra 

de calibratge (37,5 µm) aplicable a totes les imatges. 

 

La survivina, és un membre de la família de proteïnes antiapoptòtiques IAP, que 

bloqueja l’activació tant de caspases iniciadores com efectores (Deveraux and Reed, 1999). 

L’expressió de survivina es va trobar reduïda en els cultius tractats amb THA durant 1 setmana. 

En canvi, l’exposició a THA en presència de VEGF va prevenir totalment la regulació a la baixa 

de la survivina, i l’addició de LY294002 va revertir l’efecte del VEGF (Figura 39). Els estudis 

d’immunofluorescència confocal van mostrar la presència de survivina a neurones, però no a 

motoneurones; per la qual cosa, els canvis en l’expressió de survivina observats per 

transferència Western podrien implicar altres tipus cel·lulars (Figura 40). 

En conjunt, aquests resultats suggereixen que la via de senyalització de la PI3-K juga un 

paper important en els efectes neuroprotectors del VEGF contra l’excitotoxicitat crònica induïda 

per glutamat en la medul·la espinal de rata i que el restabliment dels nivells normals de les 
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proteïnes antiapoptòtiques Bcl-2 i survivina podrien estar implicades en els seus efectes 

neuroprotectors. 

 

 

 

FIGURA 39. VEGF restableix els nivells de survivina en condicions excitotòxiques. Els cultius de 

medul·la espinal de rata es van exposar durant 7 dies a THA (100 µM), VEGF (50 ng/ml) o l’inhibidor de 

la PI3-K LY294002 (10 µM), sols o en combinació, tal com s’indica. (A) Els extractes (15 µg proteïna) 

van ser preparats i analitzats per transferència Western emprant un anticòs específic per a survivina (dalt). 

Les membranes es van reincubar amb l’anticòs contra la α-tubulina com a control de la quantitat de 

proteïna sembrada per carril (baix). (B) Les columnes representen la ràtio survivina/α-tubulina respecte 

els cultius i mostren els canvis quantitatius en la immunoreactivitat de survivina determinada per l’anàlisi 

densitomètrica de les membranes (densitat òptica integrada de les bandes de survivina respecte les bandes 

de α-tubulina). Els experiments es van repetir almenys 3 vegades. *p<0,005 respecte el control; #p<0,05 

comparat amb la condició THA; &p<0,05 respecte la condició THA+VEGF (ANOVA seguida de 

Bonferroni).
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FIGURA 40. Estudi de l’expressió de survivina en diferents tipus neuronals. Les seccions es van 

marcar doblement amb SMI-32 (texas-red) i survivina (fluoresceïna) (dalt) o amb neurofilament NF-70 

(texas-red) i survivina (fluoresceïna) (baix). La proteïna survivina es localitza a neurones (identificades 

pel marcatge amb el neurofilament NF-70), però no a motoneurones (identificades pel marcatge amb 

SMI-32). Barra de calibratge (37,5 µm) aplicable a totes les imatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survivina 

Survivina 

SMI-32 

NF-70 

overlay 



RESULTATS 

153 

2. EFECTES DEL VEGF EN LA PRIVACIÓ DE SÈRUM DE 

CULTIUS DE MEDUL·LA ESPINAL DE RATA.  

2.1 La privació de sèrum indueix la mort apoptòtica neuronal i la pèrdua de 

motoneurones en cultius de medul·la espinal. 

 La retirada de sèrum indueix la mort cel·lular en diferents tipus cel·lulars com per 

exemple cèl·lules endotelials (Gratton et al., 2001) o cèl·lules de neuroblastoma (Beierle et al., 

2002). D’altra banda, la falta de suport tròfic és un dels mecanismes que s’ha implicat en la 

patogènesi de l’ELA (revisat per Bruijn et al., 2004). Per aquesta raó, es van estudiar els efectes 

de la privació de sèrum en cèl·lules neuronals. 

2.1.1 La privació de sèrum indueix la fragmentació de la PARP en la línia SH-SY5Y. 

 Diferents estímuls apoptòtics produeixen l’activació de la caspasa-3 i, com un dels 

substrats de la caspasa-3 és la PARP, aquesta esdevé fragmentada per la caspasa. Per analitzar si 

la retirada de sèrum, a l’igual que ocorr en altres tipus cel·lulars (Goyeneche et al., 2006), 

indueix la mort cel·lular apoptòtica, vàrem estudiar per transferència Western l’expressió de la 

PARP en la línia cel·lular de neuroblastoma SH-SY5Y després de 72 h d’absència de sèrum. La 

privació de sèrum va induir l’aparició del fragment de 89 kDa a partir de la forma nativa de la 

PARP, de 116 kDa, el que indicaria que la privació de sèrum desencadena una mort cel·lular 

apoptòtica en cèl·lules de neuroblastoma (Figura 41). 

2.1.2 La falta de sèrum provoca mort cel·lular, fragmentació de la PARP i pèrdua de 

neurofilament en cultiu dissociat de medul·la espinal de rata. 

 Per conèixer l’efecte de la privació sobre les neurones en un model que inclou altres 

tipus cel·lulars, vàrem estudiar els efectes de la privació de sèrum en cultius dissociats de 

medul·la espinal. Aquest cultiu té l’avantatge de permetre estudiar poblacions individuals de 

motoneurones o cèl·lules no neuronals en un sistema controlat in vitro durant períodes llargs. En 

primer lloc, els cultius privats de sèrum van mostrar una pèrdua general de cèl·lules. L’absència 

de sèrum va provocar una pèrdua significativa de neurofilament després de 3 dies, la 

fragmentació de la PARP, indicador d’apoptosi i es va produir un increment del número de 

nuclis amb morfologia apoptòtica comparats amb els cultius dissociats control (Figura 42). 

2.1.3 La privació de sèrum indueix la pèrdua de motoneurones en cultiu organotípic de 

medul·la espinal. 

 Es van emprar cultius organotípics de medul·la espinal de rata postnatal de 8 dies per 

esbrinar els efectes de la falta de sèrum sobre les motoneurones. Els cultius es van incubar en 

medi baix en sèrum (5 % de sèrum de cavall) durant 1 setmana i els comptatges de 

motoneurones van indicar que la privació de sèrum provoca una pèrdua significativa de 

motoneurones (35%) (Figura 43). 
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2.2 VEGF protegeix de la pèrdua de neurones i motoneurones induïda per la falta 

de sèrum.  

El VEGF s’ha descrit com un factor neurotròfic de motoneurones (Oosthuyse et al., 

2001) i a més s’ha definit el seu paper neuroprotector contra diferents agressions (Mani et al., 

2003; Matsuzaki et al., 2001). A més, prèviament hem demostrat el paper neuroprotector del 

VEGF contra l’excitotoxicitat glutamatèrgica. Per aquesta raó, es va estudiar el possible efecte 

neuroprotector del VEGF en la privació de sèrum. 

2.2.1 VEGF evita la ruptura de la PARP produïda per la privació de sèrum en la línia 

cel·lular SH-SY5Y. 

Per estudiar l’efecte del VEGF en la línia SH-SY5Y, es van tractar els cultius durant 72 

hores en medi sense sèrum en presència o absència de VEGF (100 ng/ml) i es va valorar per 

transferència Western l’expressió de la PARP. VEGF va evitar la ruptura de la PARP produïda 

per falta de sèrum (Figura 41), el que indica el paper neuroprotector del VEGF en condicions 

de privació de sèrum. 

 

 

 

FIGURA 41. VEGF evita la ruptura de la PARP induïda per la falta de sèrum en la línia cel·lular 

SH-SY5Y. Els cultius es van privar de sèrum durant 72 hores en presència o absència de VEGF (100 

ng/ml). Els extractes (15 µg de proteïna) es van preparar i analitzar per transferència Western i es van 

emprar anticossos contra la PARP. La membrana es va reincubar amb un anticòs anti-α-tubulina com a 

control de la quantitat de proteïna sembrada per carril. La privació de sèrum va provocar  la ruptura de la 

PARP i VEGF va prevenir la fragmentació de la PARP induïda per la privació de sèrum. 

 

 

2.2.2 VEGF evita la mort cel·lular, la fragmentació de la PARP i la pèrdua de 

neurofilament en cultius dissociats de medul·la espinal de rata. 

Per estudiar la capacitat del VEGF per protegir les neurones de la mort induïda per falta 

de sèrum, els cultius dissociats de medul·la espinal de rata E15 es van privar de sèrum durant 3 

dies en presència o absència de VEGF (50 ng/ml). La presència de VEGF en els cultius privats 
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de sèrum va prevenir la pèrdua de cèl·lules, va atenuar l’augment del número de nuclis 

apoptòtics, la fragmentació de la PARP i la pèrdua de neurofilament (Figura 42). 

 

 

 

 

FIGURA 42. Protecció de VEGF de la mort induïda per privació de sèrum en cultiu dissociat de 

medul·la espinal de rata.  (A) Els cultius dissociats de medul·la espinal (E15) sense tractar, privats de 

sèrum o privats de sèrum tractats amb VEGF (100 ng/ml) durant 3 dies es van incubar amb Hoechst 

33258 durant 20 minuts i es van observar amb un microscopi de fluorescència per determinar l’aspecte de 

la cromatina. Es van comptar les cèl·lules apoptòtiques en almenys 10 camps per cada tractament. Les 

cèl·lules amb la cromatina condensada, o nuclis irregulars, condensats o fragmentats es van considerar 

apoptòtics. El percentatge de nuclis apoptòtics es va calcular de manera relativa respecte el nombre total 

de nuclis en cada condició.  Les columnes indiquen la mitjana ± l’error estàndard de la mitjana (ESM) 

d’almenys 3 experiments. *p<0,001 (comparat amb control); #p<0,001 (comparat amb els cultius privats; 

ANOVA seguida de Bonferroni). (B) Imatges de contrast de fases representatives de cultius dissociats de 

medul·la espinal de rata E15 sense tractar, privats de sèrum i privats de sèrum en presència de VEGF (100 

ng/ml). Barra de calibratge (100 µm) aplicable a totes les imatges. (C) Els extractes (15 µg de proteïna) es 

van preparar i analitzar per transferència Western i es van incubar amb anticossos contra la cadena pesada 

del neurofilament (SMI-32) o la PARP. La membrana es va reincubar amb un anticòs anti-α-tubulina com 

a control de la quantitat de proteïna sembrada per carril.  
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2.2.3 VEGF evita de la mort de motoneurones induïda per la falta de sèrum en cultius 

organotípics de medul·la espinal de rata. 

Per estudiar si l’efecte protector del VEGF en la privació de sèrum també es podria 

veure reflectit en la població de motoneurones dels cultius organotípics de medul·la espinal de 

rata, els cultius es van incubar amb medi baix en sèrum en presència o absència de VEGF (50 

ng/ml) durant 1 setmana. La immunohistoquímica amb l’anticòs SMI-32 i el posterior 

comptatge de motoneurones van mostrar que el VEGF evita la mort de motoneurones induïda 

per la falta de sèrum (Figura 43).  

 

 

 

FIGURA 43. VEGF protegeix de la pèrdua de motoneurones induïda per la privació de sèrum. Els 

cultius organotípics es van tractar amb medi baix en sèrum (5% HS) durant 1 setmana en presència o 

absència de VEGF (50 ng/ml). Els comptatges de motoneurones es van realitzar basant-se en la 

morfologia, localització i immunomarcatge amb SMI-32. Les columnes indiquen el número de 

motoneurones supervivents i són la mitjana ± l’error estàndard de la mitjana (ESM). La falta de sèrum va 

produir una pèrdua significativa de motoneurones (*p<0,01 comparat amb el control) que va ser revertida 

en presència de VEGF (#p<0,01 comparat amb els cultius privats de sèrum; ANOVA seguida de 

Bonferroni). 
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2.3 Mecanismes implicats en la pèrdua de motoneurones induïda per la falta de 

sèrum i en la protecció exercida per VEGF. 

2.3.1 La privació de sèrum indueix la fosforilació de la p38MAPK en la medul·la espinal 

i VEGF l’inhibeix mitjançant l’activació de la via PI3-K/Akt. 

 La p38MAPK és una proteïna serina/treonina cinasa que s’activa per diferents estímuls 

d’estrès i que s’ha implicat en la mort neuronal (Harper and LoGrasso, 2001). Els cultius 

organotípics es van privar de sèrum en presència o absència de VEGF (100 ng/ml) i els 

homogenats es van analitzar per transferència Western. L’activitat Akt i p38MAPK es va 

analitzar amb anticossos anti-fosfo-Akt i anti-fosfo-p38MAPK respectivament, degut a que la 

fosforilació a llocs específics és essencial per a la seva activitat. Com s’ha demostrat 

prèviament, el VEGF va produir la fosforilació de l’Akt després de 24 h d’estimulació, i 

l’inhibidor de la PI3-K, LY294002 va atenuar aquesta activació. La privació de sèrum va 

produir un augment de l’activitat p38MAPK comparat amb cultius controls (no privats), que es 

va bloquejar amb l’inhibidor de la p38MAPK, SB203580 (25 µM) (Figura 44A). Els estudis de 

colocalització per immunohistoquímica van mostrar que l’increment de l’activitat de la 

p38MAPK té lloc a motoneurones (Figura 44B). L’activació de la p38MAPK va ser atenuada 

en presència de VEGF després de 24 hores d’estimulació, el que indicaria una prevenció del 

senyal d’estrès. VEGF protegeix les cèl·lules endotelials de la mort cel·lular apoptòtica 

mitjançant una regulació a la baixa de la senyalització de la p38MAPK mitjançada per Akt 

(Gratton et al., 2001). Per estudiar el mecanisme molecular pel qual VEGF inhibia l’activació de 

la p38MAPK, es va utilitzar l’inhibidor de la PI3-K, LY294002 (10 µM) en presència de VEGF 

en cultius privats de sèrum. La combinació de LY294002 i VEGF va restablir la fosforilació de 

la p38MAPK induïda per privació de sèrum. Aquest fet indica que el VEGF actua mitjançant la 

via de la PI3-K/Akt per inhibir l’activació de la p38MAPK en els cultius de medul·la espinal 

(Figura 44). 
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FIGURA 44. p38MAPK mitjança la mort neuronal induïda per la privació de sèrum i VEGF 

protegeix les neurones espinals via PI3-K/Akt. Els cultius de medul·la espinal de rata van ser 

preincubats durant 24 hores amb medi d’incubació que només contenia un 5 % de sèrum de cavall (B.S.) i 

després es van exposar durant 24 h a VEGF (100 ng/ml), l’inhibidor de la p38MAPK SB203580 (25 µM) 

o VEGF més l’inhibidor de la PI3-K, LY294002 (10 µM). (A) Els extractes (15 µg proteïna) van ser 

preparats i analitzats per transferència Western emprant un anticòs específic contra les formes fosforilades 

d’Akt (P-Akt) i un anticòs específic contra la forma fosforilada de p38MAPK (Pp38MAPK). Les 

membranes van ser reincubades amb anticossos anti-pan-Akt i anti-pan-p38MAPK com a control de la 

quantitat de proteïna sembrada per carril. (B) Els cultius de medul·la espinal de rata es van mantenir 

durant 24 h en medi baix en sèrum i després van ser doblement marcats amb SMI-32 (Alexa 555) i 

Pp38MAPK (fluoresceïna). Barra de calibratge (37,5 µm) aplicable a totes les imatges. 

 

 

 Per determinar si l’activació del senyal del VEGF via PI3-K/Akt era un component de la 

neuroprotecció mitjançada per VEGF específicament a motoneurones, els cultius privats de 

sèrum es van tractar amb VEGF en presència o absència de l’inhibidor de la PI3-K, LY294002 

(10 µM) durant 1 setmana. Després es va realitzar la immunohistoquímica per a SMI-32 i es va 

contar el número de motoneurones. VEGF va anular el descens en el número de motoneurones 

induït per la privació de sèrum. L’inhibidor de la PI3-K, LY294002, va revertir el rescat de 

motoneurones observat amb VEGF després d’una setmana de privació de sèrum (Figura 45). 
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Aquests resultats indiquen que la via de la PI3-K/Akt està implicada en la neuroprotecció 

exercida per VEGF en condicions de falta de sèrum. Per entendre millor el paper de la via de la 

p38MAPK en la mort induïda per privació de sèrum, els cultius es van tractar en presència o 

absència de l’inhibidor de la p38MAPK SB203580, en medi baix en sèrum i es va observar que 

l’addició de l’inhibidor protegia de la pèrdua de motoneurones, indicant la importància 

d’aquesta via en la mort induïda per falta de sèrum. 

 

 

FIGURA 45. VEGF protegeix de la pèrdua de motoneurones induïda per la falta de sèrum via PI3-

K/Akt. Els cultius es van tractar amb medi amb un percentatge reduït de sèrum (5% de sèrum de cavall) 

durant 1 setmana en presència o absència de VEGF (50 ng/ml), l’inhibidor de la p38MAPK, SB203580 

(25 µM), o VEGF i l’inhibidor de la PI3-K, LY294002 (10 µM). Els comptatges de motoneurones es van 

realitzar basant-se en la morfologia, localització i immunomarcatge amb SMI-32. Les columnes indiquen 

el percentatge de motoneurones supervivents respecte al control (cultius no tractats) i són la mitjana ± 

l’error estàndard de la mitjana (ESM). *p<0,01 (comparat amb el control), #p<0,01 (comparat amb els 

cultius amb medi baix en sèrum), &p<0,05 (comparat amb els cultius privats i tractats amb VEGF; 

ANOVA seguida de Bonferroni). 
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2.3.2 VEGF restableix els nivells normals de Bcl-2 després de la privació de sèrum via 

PI3-K/Akt. 

La regulació a l’alta de Bcl-2 s’ha identificat com un mecanisme crític pel qual els 

factors de creixement promouen la supervivència cel·lular en motoneurones (Newbern et al., 

2005). L’expressió de Bcl-2 està regulada per la via de la PI3-K/Akt (Pugazhenthi et al., 2000) i 

en aquest sentit, VEGF indueix l’expressió de Bcl-2 després d’excitotoxicitat crònica en la 

medul·la espinal (Figura 37). Els cultius privats de sèrum es van tractar amb VEGF en 

presència o absència de l’inhibidor de la PI3-K/Akt, LY294002. Els experiments de 

transferència Western van mostrar una expressió disminuïda de Bcl-2 després de la privació de 

sèrum i VEGF va restablir els valors normals d’aquesta proteïna. LY294002 va evitar l’efecte 

del VEGF, el que indica la importància de la via de la PI3-K en la inducció de Bcl-2. De manera 

similar a l’efecte del VEGF, l’exposició dels cultius a SB203580 també va restablir els nivells 

de Bcl-2 regulats a la baixa en condicions de privació de sèrum. Aquests resultats suggereixen 

que el VEGF restableix els nivells de Bcl-2 mitjançant la inhibició de la p38MAPK via PI3-

K/Akt (Figura 46). 

 

 

 

FIGURA 46. VEGF restableix els valors de Bcl-2 després de la privació de sèrum. Els cultius es van 

mantenir en medi amb baixa concentració de sèrum (BS) en presència o absència de VEGF i l’inhibidor 

de la PI3-K, LY294002 o l’inhibidor de la p38MAPK SB203580, com s’indica durant 24 hores. Els 

extractes (15 µg proteïna) van ser preparats i analitzats per transferència Western emprant un anticòs 

específic contra Bcl-2. Les membranes van ser reincubades amb un anticòs anti-α-tubulina com a control 

de la quantitat de proteïna sembrada per carril. Es mostra una membrana representativa de 3 experiments 

independents. La privació de sèrum va provocar una regulació a la baixa de Bcl-2 que va ser restablerta 

en presència de VEGF. L’addició de LY294002 va revertir l’efecte protector del VEGF. 
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3. EFECTES DE LA CITOCINA TNF-αααα EN 

L’EXCITOTOXICITAT GLUTAMATÈRGICA EN CULTIUS 

ORGANOTÍPICS DE MEDUL·LA ESPINAL. 

3.1 L’excitotoxicitat crònica per administració de l’inhibidor de la recaptació de 

glutamat THA provoca una resposta neuroinflamatòria. 

 L’ELA és una malaltia multifactorial en la que s’han implicat diversos mecanismes com 

l’excitotoxicitat glutamatèrgica, i més recentment, la neuroinflamació. El glutamat pot conduir 

directament a la mort neuronal per una sobreestimulació dels receptors de glutamat, però també 

serveix com a senyal d’activació per a la micròglia (Biber et al., 2007). La generació de ROS en  

les neurones és un dels mecanismes implicats en l’excitotoxicitat glutamatèrgica; i els ROS 

generats també poden desencadenar l’excitotoxicitat glutamatèrgica, ja que inhibeixen la 

recaptació de glutamat tant en neurones com en cèl·lules glials. Així, l’excitotoxicitat i l’estrès 

oxidatiu creen un cercle viciós en el que el glutamat estimula la producció de ROS, i els ROS 

són capaços d’alterar el metabolisme del glutamat, que finalment culmina en la degeneració de 

les motoneurones (revisat per Barber et al., 2006).  

 Així, diferents estudis han mostrat que l’excitotoxicitat està relacionada amb processos 

inflamatoris i amb l’estrès oxidatiu (Doble, 1999). Per aquesta raó, es va valorar si 

l’administració de l’inhibidor de la recaptació de glutamat THA, que indueix una acumulació 

sostinguda d’aquest en el medi extracel·lular, pot desencadenar una resposta neuroinflamatòria i 

es va mesurar l’alliberació de la citocina TNF-α al medi extracel·lular, l’expressió de l’enzim 

proinflamatori COX-2 i l’activació microglial. Els cultius organotípics de medul·la espinal de 

rata es van tractar durant 2 setmanes amb THA (100 µM) i es va valorar el TNF-α alliberat al 

medi extracel·lular. La inhibició de la recaptació de glutamat amb THA durant aquest període va 

provocar un augment del TNF-α extracel·lular (Figura 47A).  

 D’altra banda, la COX-2 s’ha relacionat directament amb la patogènesi de l’ELA, ja que 

s’han observat nivells elevats tant en malalts com en el model animal de la malaltia (Almer et 

al., 2001). La determinació per transferència Western de l’expressió de COX-2 en funció del 

temps de tractament amb THA, va mostrar una inducció de la COX-2 a partir de les 2 setmanes 

de tractament amb THA, que va arribar al màxim a les 3 setmanes de tractament, moment en el 

qual es produeix una mort significativa de motoneurones per administració de THA (Figura 

47B). En aquest sentit, estudis previs han mostrat que l’administració d’un inhibidor de la COX-

2 protegeix les motoneurones contra la degeneració excitotóxica per administració de THA 

(Drachman and Rothstein, 2000). 

 A més, l’administració de l’inhibidor de la recaptació de glutamat durant 1 setmana va 

provocar una activació de les cèl·lules microglials del cultiu organotípic, que van ser 
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identificades amb un immunomarcatge per a la molècula del complex major 

d’histocompatibilitat (MHC-II). Els cultius tractats amb THA van presentar major número de 

cèl·lules marcades i la intensitat del marcatge també va ser major que en els cultius no tractats 

(Figura 47). 

 

 

 

FIGURA 47. L’excitotoxicitat crònica per administració de l’inhibidor de la recaptació de 

glutamat, THA, provoca una resposta neuroinflamatòria en els cultius organotípics de medul·la 

espinal. (A) L’administració de THA (100 µM) durant 2 setmanes va produir un augment del TNF-α 

alliberat al medi extracel·lular, respecte els cultius no tractats. *p<0,005 (t Student). (B) Augment de 

l’expressió de COX-2 dependent del temps de tractament amb THA. Els cultius organotípics de medul·la 

espinal de rata van ser exposats durant 1-3 setmanes a THA (100 µM). Els extractes (15 µg de proteïna) 

es van preparar i analitzar per transferència Western emprant un anticòs anti-COX-2. La membrana es va 

reincubar amb un anticòs anti-α-tubulina com a control de la quantitat total de proteïna sembrada per 

carril. La immunotransferència per a GFAP va demostrar l’absència de canvis a nivell astroglial deguts al 

tractament. Es mostra una immunotransferència representativa d’almenys tres experiments independents. 

(C) Immunohistoquímica per a MHC-II, marcador de micròglia activa, després de tractar els cultius amb 

THA (100 µM) durant 1 setmana. L’administració de THA va provocar un augment del nombre de 

cèl·lules microglials activades i de la seva immunoreactivitat. Barres de calibratge (50 µm).  
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3.2 Efectes de la citocina TNF-αααα en cultius organotípics de medul·la espinal de 

rata. 

3.2.1 Efectes del TNF-αααα sobre la viabilitat de motoneurones en cultiu organotípic de 

medul·la espinal. 

 D’una banda, diferents estudis han mostrat nivells elevats de la citocina proinflamatòria 

TNF-α en el LCR o el teixit cerebral de pacients amb distintes malalties neurodegeneratives 

com la malaltia d’Alzheimer, l’esclerosi múltiple o l’ELA (Mattson et al., 1997; Poloni et al., 

2000; Rieckmann et al., 1995). D’altra banda, s’han descrit tant efectes neuroprotectors com 

neurodegeneratius de la citocina (Gosselin and Rivest, 2007), i, per aquesta raó, es va voler 

determinar els seus efectes sobre les motoneurones en cultiu organotípic de medul·la espinal de 

rata. Els cultius organotípics es van tractar amb diferents concentracions de TNF-α (10-50 

ng/ml) durant 2 setmanes i es va determinar el número de motoneurones respecte el control 

(cultius no tractats). El tractament amb TNF-α no va produir cap efecte en la viabilitat de les 

motoneurones de cultiu organotípic de medul·la espinal de rata a cap de les concentracions 

estudiades. Aquests resultats estan d’acord amb els publicats per altres (Zou and Crews, 2005) 

en els que 20 ng/ml és una concentració subtòxica en cultius organotípics de cervell, i per 

aquesta raó es va escollir la concentració de 20 ng/ml per als diferents estudis posteriors 

(Figura 48). 

3.2.2 Efectes del TNF-αααα en l’excitotoxicitat glutamatèrgica en cultiu de medul·la espinal 

de rata postnatal. 

 Estudis previs han mostrat tant la capacitat del TNF-α per modular els receptors de 

glutamat, fent les neurones més vulnerables a l’excitotoxicitat (Ogoshi et al., 2005), com la 

potenciació de l’excitotoxicitat exercida per TNF-α en la medul·la espinal (Herman et la., 

2001); per aquesta raó, es va voler estudiar l’efecte de la citocina TNF-α en condicions 

d’excitotoxicitat. Prèviament, havíem mostrat l’alliberació de TNF-α després tractar els cultius 

amb THA, el que suggeria una resposta inflamatòria associada a l’excitotoxicitat, per la qual 

cosa, es van utilitzar concentracions molt més elevades de TNF-α (20 ng/ml), però que no 

causen canvis en la viabilitat de les motoneurones, per veure si podia potenciar l’excitotoxicitat. 

Es van tractar els cultius durant 2 setmanes amb TNF-α (20 ng/ml) i l’inhibidor de la recaptació 

de glutamat, THA (100 µM). L’administració conjunta de TNF-α i THA va resultar en una 

potenciació de la mort de motoneurones, que va ser bloquejada amb l’antagonista AMPA, 

CNQX (10 µM) (Figura 48).  
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FIGURA 48. TNF-αααα potencia la mort excitotòxica de motoneurones en cultius de medul·la espinal. 

Els comptatges de motoneurones després de 2 setmanes d’exposició conjunta a TNF-α (20 ng/ml) i THA 

(100 µM) van resultar en una pèrdua selectiva de motoneurones (*p<0,001 respecte el control), mentre 

que l’administració de TNF-α o THA sols, no va tenir cap efecte en la viabilitat neuronal. 

L’administració de l’antagonista AMPA, CNQX (10 µM) en presència de TNF-α i THA va bloquejar 

l’augment de la degeneració de motoneurones produït per l’acció conjunta de TNF-α i THA (#p<0,05  

respecte la condició TNF-α més THA). 

 

 

 

3.3 Mecanismes implicats en l’exacerbació de l’excitotoxicitat glutamatèrgica per 

TNF-αααα. 

3.3.1 L’administració conjunta de TNF-αααα i THA produeix una regulació a la baixa del 

transportador de glutamat GLT-1 i un augment de la concentració de glutamat en 

el medi extracel·lular. 

 Estudis previs han demostrat un descens del transportador astroglial de glutamat 

EAAT2/GLT-1, tant en malalts d’ELA com en el model animal de la malaltia (Rothstein et al., 

1996). D’altra banda, altres estudis han mostrat que la citocina proinflamatòria TNF-α inhibeix 

la recaptació de glutamat tant en astròcits primaris (Fine et al., 1996) com en cultius 

organotípics d’hipocamp (Zou and Crews, 2005). Per aquesta raó, es va estudiar l’expressió del 

transportador astroglial de glutamat GLT-1 en els cultius de medul·la espinal amb dels diferents 

tractaments. Després de dues setmanes de tractament conjunt amb THA i TNF-α, es va produir 

un descens de la expressió de GLT-1 (Figura 49A-B), que podria provocar un augment dels 
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nivells de glutamat en el medi extracel·lular. La determinació mitjançant un mètode fluorimètric 

de la concentració de glutamat extracel·lular va mostrar que el tractament amb THA durant 2 

setmanes produeix un augment de la concentració de glutamat respecte el control; aquest 

resultat era esperable ja que el THA inhibeix la recaptació de glutamat i fa que s’acumuli de 

manera sostinguda en el medi extracel·lular, el que acaba provocant una degeneració de les 

motoneurones espinals (a les 3 setmanes). D’altra banda, la coadministració de TNF-α i THA  

durant 2 setmanes va produir un increment encara major del glutamat alliberat, que podria 

relacionar-se amb la disminució de la supervivència de les motoneurones espinals induïda per 

TNF-α en condicions d’excitotoxicitat. En canvi, l’administració de la citocina TNF-α sola, que 

no té cap efecte en la supervivència, tampoc va tenir cap efecte en l’alliberació de glutamat al 

medi extracel·lular dels cultius organotípics (Figura 49C). 
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FIGURA 49. TNF-αααα i THA produeixen una regulació a la baixa de l’expressió de GLT-1 i un 

increment del glutamat alliberat. Els cultius organotípics de medul·la espinal de rata es van exposar a 

TNF-α (20 ng/ml) o THA (100 µM) sols, o de manera conjunta durant 2 setmanes. (A) Els extractes (10 

µg de proteïna) es van preparar i analitzar per transferència Western emprant un anticòs anti-GLT-1. La 

membrana es va reincubar amb un anticòs anti-GFAP com a control de la quantitat total de proteïna 

sembrada per carril. Es mostra una immunotransferència representativa d’almenys tres experiments 

independents. (B) Les columnes indiquen el percentatge d’immunoreactivitat determinat per l’anàlisi 

densitomètric de les bandes (densitat òptica integrada de les bandes de GLT-1 respecte les bandes de 

GFAP) respecte el control (cultius no estimulats) i són la mitjana d’almenys 3 experiments independents. 

*p<0,001 comparat amb el control (ANOVA seguida de Bonferroni). (C) La concentració de glutamat en 

el medi extracel·lular es va determinar mitjançant el mètode fluorimètric Amplex Red (Molecular 

Probes). THA sol va produir un augment significatiu del glutamat en el medi extracel·lular (*p<0,05 

respecte el control), mentre que TNF-α va potenciar l’augment de la concentració de glutamat produït per 

THA en el medi dels cultius organotípics de medul·la espinal de rata (**p<0,001 respecte el control; 

#p<0,05 respecte THA; ANOVA seguida de Bonferroni). 
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3.3.2 TNF-αααα provoca canvis en la funcionalitat dels receptors de glutamat. 

 Per esbrinar quins mecanismes podrien estat implicats en l’exacerbació de 

l’excitotoxicitat glutamatèrgica produïda per la citocina TNF-α, es va valorar el paper dels 

receptors de glutamat, ja que estudis previs han mostrat la implicació dels receptors en 

l’augment de la vulnerabilitat a l’excitotoxicitat induïda per TNF-α (Ogoshi et al., 2005; 

Stellwagen et al., 2005). L’administració de TNF-α i THA sols o de manera conjunta, no va 

produir variacions en l’expressió de les subunitats GluR1 o GluR2 (Figura 50A-B). Els estudis 

de Ogoshi i cols. (2005) mostren que el TNF-α produeix una inserció ràpida de receptors 

AMPA/KA permeables al calci, mentre que el treball de Stellwagen i cols. (2005) va demostrar 

que la citocina provoca l’exocitosi de receptors AMPA als que els hi falta la subunitat GluR2, el 

que els faria més permeables al calci. Per aquesta raó, es va estudiar la funcionalitat dels 

receptors mitjançant la tècnica de captació de cobalt. El tractament durant 1 setmana amb TNF-

α va produir un augment de l’entrada de cobalt en les motoneurones espinals, el que indica que 

l’administració de TNF-α produeix un augment de l’activitat dels receptors de glutamat. El 

tractament amb THA també va produir un increment de l’entrada de cobalt respecte el control, i 

l’administració conjunta de TNF-α i THA va resultar en una entrada major de cobalt (Figura 

50C). Aquests resultats indiquen que el TNF-α podria provocar canvis en la funcionalitat dels 

receptors de glutamat i fer les motoneurones més vulnerables a la degeneració excitotòxica. 
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FIGURA 50. TNF-αααα no provoca canvis en l’expressió dels receptors de glutamat, però si en la seva 

funcionalitat. Els cultius organotípics de medul·la espinal de rata es van exposar a TNF-α (20 ng/ml) en 

presència o absència de THA (100 µM) o a THA sol durant 1 setmana. Els extractes (15 µg de proteïna) 

es van preparar i analitzar per transferència Western i es va emprar un anticòs anti-GluR1 (A) o anti-

GluR2 (B). Les membranes es van reincubar amb un anticòs anti-α-tubulina com a control de la quantitat 

total de proteïna sembrada per carril. Es mostra una immunotransferència representativa d’almenys tres 

experiments independents. (C) Després dels mateixos tractaments, es va determinar la captació de cobalt 

per estimulació amb KA (100 µM) durant 10 minuts. El TNF-α va provocar un augment de l’entrada de 

cobalt en les motoneurones, el que indicaria una activitat dels receptors incrementada. Barra de calibratge 

(25 µm) aplicable a totes les imatges. 

 

 

 

3.3.3 TNF-αααα potencia l’estrès oxidatiu induït per THA. 

 Hi ha nombrosos estudis que mostren el paper rellevant de l’estrès oxidatiu com a causa 

de la pèrdua de motoneurones en ELA (revisat per Boillee and Cleveland, 2008). D’altra banda, 

els processos d’excitotoxicitat i l’estrès oxidatiu estan molt relacionats (Barber et al., 2006) i 

s’ha demostrat que el transportador de glutamat GLT-1 és molt sensible a l’acció dels radicals 

lliures (Rao et al., 2003). Per aquesta raó, es van valorar diferents marcadors d’estrès oxidatiu 

després d’induir la potenciació de l’excitotoxicitat amb TNF-α.  

 La NADPH oxidasa (Nox) és una proteïna transmembrana que en activar-se produeix 

anió superòxid i altres radicals derivats. En pacients d’ELA esporàdica, s’han  descrit nivells 

elevats de la subunitat catalítica, Nox-2 (gp91-phox) la Nox, i en el ratolí SOD1 s’ha vist com la 

SOD1 mutada estabilitza el Rac1-GTP, un activador de la Nox, el que provocaria un excés de 

radicals lliures, que finalment podrien danyar les motoneurones (Boillee and Cleveland, 2008). 
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El tractament amb TNF-α va produir un increment de la gp91-phox, mentre que l’administració 

de THA no va produir canvis en la seva expressió. El tractament conjunt dels cultius amb TNF-

α i THA va resultar en un augment de l’expressió de la gp91-phox semblant a la condició TNF-

α sol. Aquests resultats indiquen que la citocina produeix un increment de l’expressió de Nox-2 

que duria a un augment de la producció de superòxid i altres radicals alliberats. A més, no es 

van produir canvis en l’expressió de la subunitat citosòlica de la NADPH oxidasa, p67-phox, 

després dels diferents tractaments (Figura 51A). 

 D’altra banda, la COX-2 té importància en el context de l’ELA perquè s’han descrit 

nivells incrementats tant en pacients com en els models animals (Almer et al., 2001). A més, la 

COX-2 és un enzim proinflamatori que s’ha relacionat amb l’estrès oxidatiu i que, entre d’altres, 

provoca la peroxidació lipídica (revisat per Consilvio et al., 2004). Així, es va determinar 

l’efecte dels diferents tractaments sobre l’expressió de la COX-2 després de 2 setmanes. 

L’administració de TNF-α no va produir canvis en l’expressió, mentre que el tractament 

combinat de TNF-α i THA va produir un increment significatiu de l’expressió respecte a THA 

sol (Figura 51A).  

 Finalment, alguns productes de l’oxidació proteica s’acumulen a les motoneurones i 

podrien contribuir a la seva degeneració (Wu et al., 2006); a més, com ja s’ha comentat, els 

transportadors de glutamat són molt sensibles a l’acció dels oxidants biològics (Coyle and 

Puttfarcken, 1993); per aquest motiu es va valorar l’oxidació de proteïnes: tant el tractament 

amb TNF-α com amb THA, van resultar en una oxidació proteica incrementada respecte el 

control, mentre que la coadministració de TNF-α i THA encara va provocar una major oxidació 

proteica, que podria finalment produir el dany a diferents proteïnes essencials per a la 

supervivència de les motoneurones (Figura 51B). 
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FIGURA 51. TNF-αααα i THA produeixen un augment de l’estrès oxidatiu en cultiu de medul·la 

espinal.  Els cultius organotípics de medul·la espinal de rata es van exposar a TNF-α (20 ng/ml) o THA 

(100 µM) sols, o en combinació durant 2 setmanes. (A) Els extractes (15 µg de proteïna) es van preparar i 

analitzar per transferència Western i es va emprar un anticòs anti-gp-91-phox (dalt), anti-p67-phox (mig) 

o anti-COX-2 (baix). Les membranes es van reincubar amb un anticòs anti-α-tubulina com a control de la 

quantitat total de proteïna sembrada per carril. Es mostra una immunotransferència representativa 

d’almenys tres experiments independents. (B) Per a la determinació de l’oxidació proteica les mostres van 

ser prèviament derivatitzades segons el protocol Oxyblot de Chemicon. Els extractes es van preparar i 

analitzar per transferència Western i es va emprar un anticòs anti-DNP-hidrazona. Les membranes es van 

reincubar amb un anticòs anti-α-tubulina com a control de la quantitat total de proteïna sembrada per 

carril. Es mostra una immunotransferència representativa d’almenys tres experiments independents. 

 

 

3.3.4 Implicació de la via NF-κκκκB en la potenciació de l’excitotoxicitat glutamatèrgica per 

part de TNF-αααα. 

Tant la citocina TNF-α com el glutamat són activadors de la via de NF-κB (Liu et al., 

1996b; Pizzi et al., 2002). Aquesta via podria estar implicada en la potenciació de 

l’excitotoxicitat glutamatèrgica i degut a l’interès d’aquesta via, es va determinar l’activitat 

d’NF-κB després dels diferents tractaments. Tant l’administració de TNF-α com de THA durant 

2 setmanes van produir un augment de la unió de NF-κB a la seva seqüència consens, respecte 

els cultius no estimulats. A més, l’administració conjunta de TNF-α i THA va produir una 

major unió de NF-κB al DNA, el que indicaria una activitat incrementada. L’addició de 

l’inhibidor de la translocació nuclear d’NF-κB, el fenetil èster de l’àcid cafeic (CAPE, 2,5 µM) 

va evitar la unió de NF-κB  a la seqüència consens (Figura 52). D’altra banda, cal considerar 

que diferents estudis han mostrat que el CAPE també pot tenir efectes antioxidants (Khan et al., 
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2007), i per aquesta raó es van estudiar els seus efectes en condicions de potenciació de 

l’excitotoxicitat glutamatèrgica (veure apartat 3.3.5). 

 

 

FIGURA 52. El TNF-αααα potencia la unió de NF-κκκκB induïda per THA. Els cultius organotípics de 

medul·la espinal de rata es van exposar a TNF-α (20 ng/ml) o THA (100 µM) sols o a TNF-α més THA, 

en presència o absència de l’inhibidor de la translocació nuclear de NF-κB, CAPE (2,5 µM) durant 2 

setmanes. Els extractes nuclears van ser incubats amb un oligonucleòtid immobilitzat que contenia el lloc 

consens d’unió d’NF-κB. El complex NF-κB va ser detectat i quantificat com es detalla als Materials i 

Mètodes. Les columnes representen els valors expressats com a percentatge d’unió respecte el control 

positiu (2,5 µg d’extracte nuclear de cèl·lules Jurkat estimulades) i són la mitjana ± ESM de tres 

experiments independents amb almenys 30 explants per condició experimental. *p<0,05 (respecte els 

cultius control), #p<0,05 (respecte els cultius tractats amb THA), &p<0,01 (respecte la condició TNF-α + 

THA; ANOVA seguida de Bonferroni). 

 

  

 

3.3.5  Efectes del CAPE en la potenciació de l’excitotoxicitat glutamatèrgica per part del 

TNF-αααα. 

 El CAPE és un dels antioxidants lipòfils més potents (Son and Lewis, 2002) i s’ha 

demostrat que inhibeix l’estrès oxidatiu i la inflamació en un model d’isquèmia cerebral focal 

transitòria (Khan et al., 2007); a més, diferents estudis han mostrat que té la capacitat d’inhibir 

la via del NF-κB (Natarajan et al., 1996). D’altra banda, la via de NF-κB s’ha implicat en la 

regulació del transportador astroglial de glutamat (Sitcheran et al., 2005). Per estudiar la 

participació de la via del NF-kB en la regulació del transportador de glutamat GLT-1 observada, 
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es van tractar els cultius amb TNF-α  i THA sols o de manera combinada, en presència o 

absència de CAPE. L’addició de CAPE va restablir els valors normals de GLT-1 en el cultiu 

organotípic de medul·la espinal de rata i també va causar un descens dels nivells de glutamat en 

el medi extracel·lular, que resulten incrementats després del tractament conjunt amb TNF-α i 

THA (Figura 53). Aquests resultats demostren la participació de la via del NF-κB en la 

regulació del transportador GLT-1 en els cultius de medul·la espinal i suggereixen que el CAPE 

podria evitar la pèrdua del transportador GLT-1, el que evitaria la mort final de les 

motoneurones espinals. 

D’altra banda, com ja s’ha comentat, el CAPE a més d’inhibir la via de NF-κB també 

pot tenir efectes antioxidants. Per aquesta raó, es van estudiar els efectes de l’addició de CAPE 

en l’expressió de l’enzim proinflamatori COX-2, la gp91-phox i l’oxidació proteica observada 

quan els cultius són tractats amb TNF-α i THA durant 2 setmanes. Estudis previs han mostrat 

que es pot aconseguir una inhibició específica de la COX-2 emprant inhibidors de la via del NF-

κB (O'Banion, 1999); en el nostre cas l’addició de CAPE va inhibir l’augment de la COX-2 

observat tant per efecte del THA sol com per la combinació de TNF-α i THA (Figura 54A).  

S’ha demostrat que la gp91-phox està regulada per la via de l’NF-κB (Anrather et al., 

2006). En els nostres cultius, el tractament amb CAPE també va evitar l’augment de l’expressió 

de la subunitat de la Nox, la gp91-phox, causat pel TNF-α (Figura 54A). 

Finalment, el tractament amb CAPE va disminuir l’oxidació proteica induïda per TNF-

α i THA, tant quan s’administren sols com de manera combinada (Figura 54B). Aquests 

resultats confirmen el paper antioxidant del CAPE, que podria ser cabdal evitant la degeneració 

de les motoneurones espinals. 
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FIGURA 53. L’addició de l’inhibidor de la translocació nuclear de NF-κκκκB, CAPE,  inhibeix la 

regulació a la baixa de GLT-1 induïda per TNF-αααα i THA i baixa els nivells incrementats de 

glutamat. Els cultius organotípics de medul·la espinal de rata es van exposar a TNF-α (20 ng/ml) o THA 

(100 µM) sols o a TNF-α més THA, en presència o absència de l’inhibidor de la translocació nuclear de 

NF-κB, CAPE (2,5 µM) durant 2 setmanes. (A) Els extractes (15 µg de proteïna) es van preparar i 

analitzar per transferència Western i es va emprar un anticòs anti-GLT-1. Les membranes es van 

reincubar amb un anticòs anti-GFAP com a control de la quantitat total de proteïna sembrada per carril. 

Es mostra una immunotransferència representativa d’almenys tres experiments independents. El CAPE va 

evitar la regulació a la baixa de GLT-1 induïda per TNF-α i THA. (B) La concentració de glutamat en el 

medi extracel·lular es va determinar mitjançant el mètode fluorimètric Amplex Red (Molecular Probes). 

L’addició de CAPE va bloquejar l’augment del glutamat en el medi extracel·lular produït per la 

combinació de TNF-α i THA. *p<0,001 (TNF-α + THA respecte el control), #p<0,005 (TNF-α + THA+ 

CAPE, comparat amb TNF-α + THA; ANOVA seguida de Bonferroni). 
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FIGURA 54. El CAPE redueix l’estrès oxidatiu causat per TNF-αααα i THA. Els cultius organotípics de 

medul·la espinal de rata es van exposar a TNF-α (20 ng/ml) o THA (100 µM) sols o en combinació, en 

presència o absència de CAPE (2,5 µM) durant 2 setmanes. (A) Els extractes (15 µg de proteïna) es van 

preparar i analitzar per transferència Western i es va emprar un anticòs anti-COX-2 o anti-gp-91-phox. 

Les membranes es van reincubar amb un anticòs anti-α-tubulina com a control de la quantitat total de 

proteïna sembrada per carril. Es mostra una immunotransferència representativa d’almenys tres 

experiments independents. (B) Els extractes es van preparar i analitzar segons el protocol de determinació 

de l’oxidació proteica detallat als Materials i Mètodes. L’addició de CAPE va reduir l’augment de 

l’oxidació proteica produïda en les diferents condicions experimentals. Les membranes es van reincubar 

amb un anticòs anti-α-tubulina com a control de la proteïna total sembrada per carril. Es mostra una 

immunotransferència representativa d’almenys 3 experiments independents. 
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Degut als efectes del CAPE en la modulació de GLT-1 i en l’oxidació proteica, es va 

valorar els seus efectes sobre la supervivència de les motoneurones dels cultius organotípics de 

medul·la espinal. Els cultius es van tractar amb TNF-α i THA sols o de manera combinada, en 

presència o absència de CAPE durant 2 setmanes i es va valorar la viabilitat de les 

motoneurones espinals. L’addició de CAPE va evitar la potenciació de la mort excitotòxica de 

les motoneurones espinals per part del TNF-α. Així, tant l’efecte reductor de l’oxidació 

proteica, com el restabliment dels nivells de GLT-1 per part del CAPE, es podrien traduir en 

una protecció de la degeneració excitotòxica de les motoneurones en el cultiu organotípic de 

medul·la espinal de rata (Figura 55). 

 

 

 

FIGURA 55. El CAPE redueix la mort de motoneurones induïda per TNF-αααα i THA en els cultius 

organotípics de medul·la espinal de rata. Els cultius organotípics de medul·la espinal de rata es van 

exposar a TNF-α (20 ng/ml) o THA (100 µM) sols o en combinació, en presència o absència de CAPE 

(2,5 µM) durant 2 setmanes. Els comptatges de motoneurones es van realitzar basant-se en la morfologia, 

localització i immunomarcatge per al neurofilament SMI-32. Les columnes representen la mitjana ± ESM 

d’almenys 3 experiments amb un mínim de 12 seccions per experiment. *p<0,001 (TNF-α + THA 

respecte el control), #p<0,005 (TNF-α + THA+ CAPE, comparat amb TNF-α + THA; ANOVA seguida 

de Bonferroni). 
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4. EFECTES DE CITOCINES EN MIOTÚBULS C2C12 

DIFERENCIATS. 

4.1  Els miotúbuls C2C12 diferenciats com a model de cultiu per a l’estudi de la   

pèrdua de massa muscular. 

El cultiu de miòcits esquelètics és un model d’interès per a l’estudi del 

desenvolupament del múscul esquelètic i per conèixer els mecanismes d’homeòstasi i de 

malaltia a nivell cel·lular i molecular. L’ús de cèl·lules precursores (cèl·lules satèl·lit) o línies 

cel·lulars derivades d’aquestes, han facilitat els estudis. En el nostre treball, es va emprar la línia 

cel·lular C2C12 derivada de la línia C2, que es va aïllar originalment a partir de múscul 

esquelètic de ratolí (Langen et al., 2001).  

La transició irreversible des de la proliferació competent de l’estadi de mioblast a 

miotúbuls fusionats multinucleats, coneguda com diferenciació miogènica, s’ha estudiat sovint 

in vitro en el context del desenvolupament i la regeneració. La diferenciació cel·lular implica la 

sortida del cicle cel·lular, l’expressió de gens específics de múscul i la formació de miotúbuls 

(Langen et al., 2004). Estudis previs havien definit les condicions per a la diferenciació de les 

cèl·lules C2C12 a miotúbuls plurinuclears. Per aquesta raó, els estudis inicials van servir per 

caracteritzar la diferenciació de cèl·lules C2C12 a miotúbuls en presencia de medi de fusió (2% 

sèrum de cavall). Per caracteritzar el procés de miogènesi, es va realitzar un curs temporal de la 

diferenciació dels mioblasts C2C12 després de reemplaçar el medi de creixement per medi de 

diferenciació i es van valorar marcadors de diferenciació per transferència Western (Figura 

56C). Es va valorar l’expressió de la cadena pesada de la miosina (MyHCf), la principal 

proteïna fibril·lar de les cèl·lules musculars, va augmentar amb el temps i va coincidir amb la 

formació dels miotúbuls polinucleats que va cobrir la majoria del cultiu després de 7 dies en 

medi de diferenciació (Figura 56B). L’expressió de miogenina i MyoD, dos factors de 

transcripció reguladors implicats en la diferenciació miogènica (Molkentin and Olson, 1996; 

Weintraub et al., 1989) també es va estudiar. La miogenina no s’expressa en els mioblasts 

C2C12, però va aparèixer després de 2 dies en medi de diferenciació, quan es van començar a 

diferenciar, i la seva expressió es va mantenir constant. D’altra banda l’expressió de MyoD es 

va detectar en els mioblasts C2C12 indiferenciats i va disminuir lleugerament al llarg de la 

formació dels miotúbuls. Tant la miogenina com MyoD formen part d’una família de factors de 

transcripció, coneguda com família MyoD que contenen el domini de regulació bHLH (domini 

bàsic hèlix-bucle-hèlix), a la que també pertanyen entre d’altres myf-5 i MRF4. L’expressió 

forçada d’alguns d’aquests gens en diferents tipus de cèl·lules no musculars, pot convertir 

aquestes cèl·lules en cèl·lules miogèniques o activar transcripcionalment un conjunt de gens 

específics de múscul en aquestes cèl·lules. És difícil determinar el paper exacte de cada membre 

en les cèl·lules musculars, però és conegut com MyoD i un altre membre de la família com myf-
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5, s’expressen normalment en mioblasts proliferatius, mentre que la miogenina s’expressa en 

cèl·lules més diferenciades (Dias et al., 1994).  

 

 

 

FIGURA 56. Assaig de la diferenciació miogènica de les cèl·lules C2C12. Els mioblasts varen créixer 

fins un 80 % de confluència i es van deixar diferenciar pel canvi de medi de cultiu de creixement (MC) a 

medi de diferenciació (MD). (A) Mioblasts creixent en MC i (B) miotúbuls després de set dies en MD. 

(C) Immunotransferències Western mostrant l’expressió de MyHCf, miogenina, MyoD i la proteïna del 

retinoblastoma en les seves formes fosforilades (P-pRb) i no fosforilada (pRb) en lisats (5-15 µg de 

proteïna) de cèl·lules C2C12 després dels dies indicats en medi de diferenciació. La immunoreactivitat de 

la proteïna α-tubulina es mostra com a control de la quantitat total de proteïna carregada per carril. 
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D’altra banda, se sap que la proteïna del retinoblastoma col·labora amb MyoD (i 

probablement amb altres membres de la família) suprimint el creixement cel·lular així com 

activant la transcripció de gens específics de múscul (Gu et al., 1993). Així, la diferenciació 

miogènica també es va associar a un descens en l’estat de fosforilació de la proteïna del 

retinoblastoma (pRb), indicant que després de dos dies en medi de diferenciació, els mioblasts 

C2C12 surten del cicle cel·lular per diferenciar-se en miotúbuls no proliferatius. Tots els 

experiments es van dur a terme amb miotúbuls C2C12 després de 7 dies en medi de 

diferenciació. 

Finalment, el grau de diferenciació dels miotúbuls C2C12, també es van caracteritzar 

per immunomarcatge per fluorescència amb MyHCf i amb detecció dels nuclis amb Hoechst 

33258. Es va observar la morfologia polinucleada característica de miotúbuls diferenciats 

(Figura 57).  

  

    
 

FIGURA 57. Cèl·lules C2C12 diferenciades a miotúbuls. (A) L’expressió de la proteïna de la cadena 

pesada de la miosina (MyHCf) va ser detectada per immunofluorescència amb un anticòs monoclonal 

(vermell); i (B) Els cultius van ser incubats amb Hoechst 33258 durant 20 minuts per poder posar de 

manifest els nuclis de miotúbuls C2C12 (blau). La barra de calibratge (50 µm) en A és aplicable a B. 

 

 

4.2 TNF-αααα indueix apoptosi en miotúbuls C2C12. 

 S’ha demostrat que la inducció de l’apoptosi per TNF-α en gran varietat de cèl·lules 

convergeix en l’activació de la caspasa-3 (Wajant et al., 2003). El tractament dels miotúbuls 

C2C12 amb TNF-α (10 i 20 ng/ml) durant 48 hores, va augmentar l’activitat caspasa-3 d’una 

manera depenent de la dosi (Figura 58A).  

B 

A B 
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D’altra banda, l’exposició dels miotúbuls C2C12 a TNF-α (1-40 ng/ml) durant 48 hores 

va resultar en l’aparició del fragment tallat de 89 kDa de la proteïna PARP, una proteïna de 116 

kDa, que és un substrat de la caspasa-3 (Tewari et al., 1995) (Figura 58B). 

L’assaig de la fragmentació del DNA associat a histones permet la quantificació d’un 

dels darrers esdeveniments de la mort apoptòtica en diferents tipus cel·lulars (Tudan et al., 

2000). Els miotúbuls C2C12 exposats a TNF-α (10 ng/ml) durant 48 hores varen presentar un 

increment de la fragmentació del DNA respecte els controls. Els inhibidors de les caspases es 

van emprar per demostrar que aquest efecte era depenent de l’activació de les caspases. 

L’addició de l’inhibidor pan-caspasa z-VAD.fmk o l’inhibidor més selectiu de la caspasa-3, z-

DEVD.fmk (Coletti et al., 2002), va protegir els miotúbuls C2C12 de la fragmentació del DNA. 

L’augment de la fragmentació del DNA estimulada per l’exposició a TNF-α (1-40 ng/ml) 

durant 48 h, va ser dependent de la concentració d’aquest (Figura 59A).  

4.3 IFN-γγγγ inhibeix l’apoptosi induïda per TNF-αααα en miotúbuls C2C12. 

Una vegada establert que la citocina TNF-α indueix apoptosi en miotúbuls C2C12 es va 

determinar si la presència de la citocina IFN-γ era capaç de revertir els efectes induïts per TNF-

α. L’exposició del miotúbuls C2C12 a IFN-γ (10 ng/ml) va revertir completament l’activitat 

caspasa-3 induïda per TNF-α, reduint-la a nivells basals. L’IFN-γ tot sol no va modificar 

l’activitat basal de la caspasa-3 (Figura 58A). 

D’altra banda, la coexposició dels miotúbuls C2C12 a TNF-α i IFN-γ (10 ng/ml) va 

prevenir completament la fragmentació de la PARP. L’exposició a IFN-γ sol, no va tenir cap 

efecte sobre la fragmentació de la PARP (Figura 58B). 

L’augment de la fragmentació del DNA associat a histones estimulada per l’exposició a 

TNF-α (1-40 ng/ml) durant 48 h, va ser depenent de la concentració i revertit completament a 

qualsevol concentració per la coexposició a IFN-γ (10 ng/ml) (Figura 59B). Aquests resultats, 

confirmen que la citocina IFN-γ és capaç d’inhibir els efectes apoptòtics de TNF-α en miotúbuls 

C2C12 diferenciats. 
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FIGURA 58. IFN-γγγγ evita l’activitat caspasa-3 induïda per TNF-αααα i la fragmentació de la PARP en 

miotúbuls C2C12. (A) Activitat caspasa-3 en extractes citosòlics de miotúbuls C2C12 després de 48 h 

d’exposició a les concentracions indicades de TNF-α en presència o absència d’IFN-γ. Les columnes 

representen la mitja ± SEM (error estàndard de la mitja, barres d’error) de cinc experiments independents 

amb quatre pous per condició experimental. * Almenys p< 0,05 respecte miotúbuls control (no tractats) 

(ANOVA seguida de test de Scheffé). (B) Immunotransferència Western del fragment total (Pes 

molecular = 116 kDa) i fragmentat (Pes molecular = 89 kDa) de la PARP en lisats (15 µg de proteïna) de 

miotúbuls C2C12 després de l’exposició a les concentracions indicades de TNF-α en presència o absència 

d’IFN-γ. En (A) i en (B) miotúbuls C2C12 exposats durant 3-6 hores a una concentració 3 µM 

d’estaurosporina (STP) es van emprar com a controls positius de la mort cel·lular apoptòtica. 
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FIGURA 59. IFN-γγγγ prevé la fragmentació de DNA induïda per TNF-αααα en miotúbuls C2C12. (A) Els 

miotúbuls C2C12 es van exposar durant 48 hores a TNF-α preincubant, o no, durant 2 hores amb 

l’inhibidor pan-caspasa z-VAD.fmk (+z-VAD; 50 µM) o amb l’inhibidor específic de la caspasa-3 z-

DEVD.fmk (+DEVD; 50 µM). Els miotúbuls C2C12 també es van exposar durant 48 hores només a 

aquests inhibidors (z-VAD i DEVD; tot dos 50 µM) o es van incubar durant 6 hores amb una 

concentració 3 µM d’estaurosporina (STP) com a control positiu de la mort cel·lular apoptòtica. Després 

de la incubació els lisats citoplasmàtics es van utilitzar per a la determinació de la fragmentació del DNA 

associat a histones amb un assaig ELISA, com està descrit als Materials i Mètodes. (B) Els miotúbuls 

C2C12 es van exposar durant 48 hores a concentracions creixents de TNF-α en absència o presència de 

IFN-γ i amb els lisats es va determinar la fragmentació del DNA com en (A). En (A) i en (B) les 

columnes representen la mitja ± SEM (barres d’error) de tres experiments independents amb quatre pous 

per condició experimental. * Almenys p< 0,05 respecte miotúbuls control (no tractats) (ANOVA seguida 

de test de Scheffé). 
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4.4 Mecanisme d’acció d’IFN-γγγγ prevenint l’apoptosi induïda per TNF-αααα. 

Una vegada establert el paper de la citocina IFN-γ en la prevenció de l’apoptosi induïda 

per TNF-α, es va determinar el mecanisme d’acció. 

4.4.1 IFN-γγγγ regula a la baixa TNFR2. 

Estudis previs han demostrat que IFN-γ pot modular els receptors de TNF-α en distintes 

cèl·lules (Aggarwal and Pandita, 1994; Drapier and Wietzerbin, 1991). Es va voler determinar si 

els efectes de supervivència de l’IFN-γ en l’apoptosi induïda per TNF-α en miotúbuls C2C12, 

podrien estar mitjançats per una modulació dels receptors.  

Els experiments de transferència Western es van dur a terme en lisats de miotúbuls 

C2C12 després de 6, 12, 24 i 48 h d’exposició només a IFN-γ, a aquesta citocina en presència de 

TNF-α (20 ng/ml) o només a TNF-α. L’exposició a IFN-γ en presència o absència de TNF-α va 

resultar en una regulació descendent de TNFR2 després de 12, 24 i 48 hores de tractament. 

L’exposició únicament a TNF-α no va modificar la immunoreactivitat de TNFR2 en els 

períodes de temps estudiats (Figura 60). Els mateixos tractaments no van canviar la 

immunoreactivitat de TNFR1 (dades no mostrades). 

 

 

 

FIGURA 60. IFN-γγγγ provoca la regulació a la baixa de TNFR2. Els miotúbuls C2C12 es van exposar 

durant els temps indicats a TNF-α en presència o absència d’IFN-γ o a IFN-γ sol. Els extractes (15 µg de 

proteïna) es van preparar i analitzar per immunotransferència Western emprant un anticòs específic per a 

TNFR2. la membrana es va tornar a incubar amb l’anticòs contra la proteïna α-tubulina com a control de 

la proteïna total sembrada per carril.  

 

4.4.2 IFN-γγγγ potencia l’activació de NF-κκκκB induïda per TNF-αααα. 

L’activació de TNFR1 resulta en una forta activació de NF-κB, la seva translocació al 

nucli i la inducció de factors antiapoptòtics regulats per NF-κB mitjançant una via de 

senyalització que inclou TRADD, TRAF2 i RIP (Wajant et al., 2001). Encara que IFN-γ no 

activa NF-κB directament, s’ha demostrat que aquesta citocina augmenta i prolonga l’activació 
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de NF-κB dependent de TNF-α (Cheshire and Baldwin, 1997; Wang et al., 2000; Wesemann 

and Benveniste, 2003). En aquest context, es va examinar si en el nostre model IFN-γ podria 

modular la unió de  NF-κB al DNA induïda per TNF-α. Els miotúbuls C2C12 es van exposar a 

TNF-α (20 ng/ml) i els extractes nuclears es van incubar amb un oligonucleòtid immobilitzat 

que contenia una seqüència consens d’unió de NF-κB; la unió de NF-κB al complex va ser 

detectada i quantificada. L’exposició a TNF-α durant 1, 6, 12, 24 i 48 hores va resultar en una 

inducció de 1,5-1,9 de la unió de NF-κB al DNA comparat amb els miotúbuls C2C12 control 

(no tractats). La coexposició dels miotúbuls C2C12 a les citocines TNF-α (20 ng/ml) i IFN-γ 

(10 ng/ml) durant el mateix temps, va resultar en un augment major de la unió de NF-κB 

(inducció 2,5-3 respecte les cèl·lules control); i els valors obtinguts van ser significativament 

diferents d’aquells obtinguts en presència de TNF-α tot sol; indicant que IFN-γ potencia 

l’activació de NF-κB per TNF-α i la translocació al nucli en miotúbuls C2C12. IFN-γ sol no va 

estimular l’activació de NF-κB (Figura 61B).  

L’estudi de la degradació de l’inhibidor del factor de transcripció NF-κB, IκB-α va 

demostrar la potenciació de la degradació en presència de TNF-α i IFN-γ. A les concentracions 

de TNF-α estudiades (10 i 20 ng/ml) la citocina IFN-γ va potenciar la degradació d’ IκB-α, 

mentre que la presència de la citocina sola no va tenir cap efecte en la degradació (Figura 61A). 

Aquests resultats junt amb els anteriorment descrits indiquen que IFN-γ potencia l’activació de 

NF-κB per TNF-α en miotúbuls C2C12. 
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FIGURA 61. IFN-γγγγ potencia l’activació de NF-κκκκB induïda per TNF-αααα. Els miotúbuls C2C12 es van 

exposar durant els períodes de temps indicats a TNF-α en presència o absència d’IFN. (A) Transferència 

Western que mostra la degradació de l’inhibidor de NF-κB, IκB-α en presència de TNF-α i la potenciació 

de la degradació en presència d’IFN-γ. (B) Els extractes nuclears van ser incubats amb un oligonucleòtid 

immobilitzat que contenia la seqüència consens del lloc d’unió de NF-κB. El complex NF-κB unit es va 

detectar i quantificar com es descriu als Materials i Mètodes. Les columnes representen valors expressats 

com inducció respecte miotúbuls control (no tractats) i són les mitges ± SEM (barres d’error) de tres 

experiments independents amb dos pous per condició experimental. *Almenys p<0,05 respecte miotúbuls 

exposats només a  TNF-α (ANOVA seguida de test de Scheffé). 
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4.4.3 IFN-γγγγ incrementa els nivells de c-IAP1. 

Els gens que codifiquen per a proteïnes inhibidores de l’apoptosi (IAP) estan regulats 

pel factor de transcripció NF-κB (Wang et al., 1998); entre ells, c-IAP1 és un potent inhibidor 

de l’apoptosi induïda per TNF-α (Partheniou et al., 2001). Per aquesta raó, vàrem examinar si la 

potenciació descrita prèviament de l’activació de NF-κB induïda per TNF-α per part d’IFN-γ, 

podria estar associada a un augment dels nivells de c-IAP1. 

Els miotúbuls C2C12 es van exposar a TNF-α (10 i 20 ng/ml)  en presència o absència 

d’IFN (10 ng/ml) o a IFN-γ sol. Després de 48 h de tractament, els experiments de transferència 

Western es van dur a terme per determinar els nivells d’expressió de c-IAP1. Les anàlisis 

densitomètriques de les immunotransferències van revelar que l’exposició a TNF-α (10 i 20 

ng/ml) resultava en una inducció de 1,6-1,8 dels nivells de c-IAP1 quan es comparava amb 

miotúbuls control (no tractats); d’altra banda, la presència d’IFN-γ juntament amb TNF-α va 

induir un increment major (2,5-3,2 inducció respecte el control) en la immunoreactivitat per  a 

aquesta proteïna. Sorprenentment, l’exposició dels miotúbuls C2C12 a només IFN-γ, també va 

resultar en un augment similar i significatiu dels nivells de c-IAP1; l’efecte va ser dependent del 

temps, i la immunoreactivitat d’aquesta proteïna antiapoptòtica va augmentar significativament 

després de 12 a 48 h d’exposició a IFN-γ (Figura 62). 
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FIGURA 62. IFN-γγγγ augmenta els nivells de c-IAP1. (A) Els miotúbuls C2C12 es van exposar a TNF-α, 

a aquesta citocina en presència d’IFN-γ o a IFN-γ sol durant els períodes de temps indicats. Els extractes 

(15 µg de proteïna) es van preparar i analitzar per immunotransferència Western emprant un anticòs 

específic per a c-IAP1. La membrana es va reincubar amb l’anticòs anti-α-tubulina com a control de la 

quantitat de proteïna sembrada per carril. (B) Els canvis quantitatius de la immunoreactivitat de c-IAP1 es 

van determinar per anàlisi densitomètric de les immunotransferències (integrant les densitats òptiques de 

les bandes de c-IAP1 respecte les bandes d’α-tubulina). Les columnes representen valors expressats com 

inducció respecte miotúbuls control (no tractats) i són les mitges ± SEM (barres d’error) de tres 

experiments independents amb un pou per condició experimental. * Almenys p< 0,05 respecte miotúbuls 

exposats només a  TNF-α (ANOVA seguida de test de Scheffé). 
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4.4.4 IFN-γγγγ no interfereix en l’activació induïda per TNF-αααα de la p38MAPK, ERK i Akt. 

S’ha demostrat que la p38MAPK i l’ERK són activades per TNF-α (Cheshire and 

Baldwin, 1997; Wajant et al., 2003) i que estan implicades en els efectes moduladors de TNF-α 

sobre la viabilitat cel·lular; encara que el seu paper és controvertit, perquè s’han descrit tant 

efectes proapoptòtics (Grethe et al., 2004; Wang et al., 2004) com inductors de la supervivència 

(Roulston et al., 1998; Tran et al., 2001) per a aquestes cinases, dependent de la línia cel·lular 

exposada a TNF-α. D’altra banda, Akt és activada tant per TNF-α (Condorelli et al., 2002) com 

per IFN-γ (Navarro et al., 2003) i té un clar efecte antiapoptòtic en l’apoptosi induïda per TNF-

α (Hatano and Brenner, 2001). En aquest context, vàrem voler elucidar si la presència d’IFN-γ 

podria interferir en l’activació de la p38MAPK i la ERK i si aquesta citocina podria tenir un 

efecte sinèrgic amb  TNF-α en l’activació d’Akt. 

 Els miotúbuls C2C12 van ser incubats durant un període de temps de 5 a 60 minuts amb 

TNF-α (10 ng/ml), en presència o absència d’IFN (10 ng/ml), i els extractes cel·lulars es van 

analitzar per transferència Western utilitzant anticossos específics per a les formes fosforilades 

d’aquestes cinases, que impliquen una fosforilació en llocs específics essencial per a la seva 

activitat (Figura 63). La citocina TNF-α va estimular la fosforilació de les cinases p38MAPK, 

ERK 1/2 (principalment ERK2) i Akt en els miotúbuls C2C12. La fosforilació de la p38MAPK 

va ser detectable després de 10 minuts d’estimulació i va declinar a nivells basals després d’una 

hora d’exposició a TNF-α. D’altra banda, TNF-α va induir la fosforilació d’ERK i Akt després 

de 20 minuts d’estimulació i encara era detectable després d’una hora d’exposició. La presència 

d’IFN-γ no va modificar ni el curs temporal ni els nivells de la fosforilació d’aquestes cinases 

induïts per TNF-α durant els períodes de temps estudiats. IFN-γ no va modificar la fosforilació 

induïda per TNF-α de les cinases p38MAPK, ERK i Akt en els miotúbuls C2C12 exposats a 

aquestes citocines durant 48 hores (dades no mostrades). 
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FIGURA 63. IFN-γγγγ no interfereix en l’activació de la p38MAPK, ERK i Akt induïda per TNF-αααα. Els 

miotúbuls C2C12 van ser preincubats durant 3 hores amb DMEM en absència de sèrum i després es van 

exposar durant els períodes de temps indicats a TNF-α en absència o presència d’IFN-γ. Els extractes (15 

µg de proteïna) es van preparar i analitzar per immunotransferència Western emprant (A) un anticòs 

específic per a l’estat fosforilat de la p38MAPK (Pp38MAPK), (B) un anticòs específic per als estats 

fosforilats de les cinases ERK1 (P- ERK1) i ERK2 (P- ERK2) i (C) un anticòs específic per a l’estat 

fosforilat d’Akt (P-Akt). Les membranes es van reincubar amb els anticossos corresponents per a les 

cinases totals com a control de la proteïna total sembrada per carril. 
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V. DISCUSSIÓ 

En aquesta tesi, s’han explorat alguns dels mecanismes que participen en la patologia de 

l’ELA com l’excitotoxicitat glutamatèrgica, la falta de suport tròfic o la neuroinflamació per 

determinar les vies implicades en la degeneració de motoneurones espinals, així com per trobar 

possibles dianes terapèutiques per evitar-ne la mort. En l’ELA, a més de les motoneurones, 

s’han implicat diferents tipus cel·lulars com astròcits, micròglia i cèl·lules musculars; i en aquest 

sentit, s’ha investigat la pèrdua de massa muscular associada a nivells elevats de TNF-α i la 

recerca de les vies de senyalització que reverteixen els seus efectes. 

 

1. EFECTES DEL VEGF SOBRE LA VIABILITAT DE LES 

MOTONEURONES ESPINALS EN CONDICIONS 

D’EXCITOTOXICITAT GLUTAMATÈRGICA I PRIVACIÓ DE SÈRUM. 

Les troballes recents sobre el paper de VEGF en malalties neurodegeneratives, 

suggereixen que el VEGF podria ser un candidat prometedor en la teràpia de l’ELA. Hi ha 

diferents evidències que indiquen que el VEGF actua sobre les motoneurones com a factor 

neurotròfic (Oosthuyse et al., 2001; Shiote et al., 2005), i és neuroprotector contra l’estrès 

oxidatiu (Li et al., 2003) i després de la mort induïda per hipòxia/hipoglicèmia (Van Den Bosch 

et al., 2004). Hem establert dos models de degeneració selectiva de motoneurones en cultiu 

organotípic de medul·la espinal per excitotoxicitat crònica i per privació de sèrum, i en ells hem 

estudiat els possibles efectes neuroprotectors del VEGF. Com els oligonucleòtids antisentit de 

VEGFR2, però no els de VEGFR1, reverteixen l’activitat neuroprotectora del VEGF (Matsuzaki 

et al., 2001), i els lligands de la neuropilina 1 són incapaços d’imitar aquests efectes (Jin et al., 

2000b), sembla que VEGFR2 està implicat en la neuroprotecció mitjançada per VEGF. Així i 

tot, alguns autors han mostrat la presència de VEGFR1 en astròcits reactius de la medul·la 

espinal (Choi et al., 2007; Oosthuyse et al., 2001). En el nostre paradigma, VEGFR1 és 

indetectable tant per transferència Western com per immunofluorescència. Per aquesta raó, en el 

nostre model, el paper neuroprotector de VEGF probablement està mitjançat per l’estimulació 

del VEGFR2 neuronal, i en canvi, és poc probable un efecte indirecte mitjançat pels astròcits.  

El cultiu organotípic de medul·la espinal de rata postnatal de 8 dies ofereix un excel·lent 

model per a l’estudi de les motoneurones i les seves interaccions amb altres tipus cel·lulars. 

Durant la primera setmana després de realitzar el cultiu, es produeix una pèrdua de 

motoneurones, però després la població roman estable i permet realitzar estudis a llarg termini. 

En aquest model, s’ha estudiat la pèrdua de motoneurones induïda per excitotoxicitat crònica 

per inhibició del transport de glutamat i per la privació de factors tròfics, i els efectes del VEGF 

en la degeneració. 
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1.1 Efectes del VEGF en la degeneració excitotòxica de motoneurones espinals: 

vies de senyalització implicades. 

S’ha estudiat el paper del VEGF en la degeneració excitotòxica de les motoneurones 

espinals, així com les vies de senyalització implicades en els seus efectes; els nostres resultats 

mostren que:  

1. La inhibició de la recaptació de glutamat indueix la mort lenta de motoneurones 

espinals en cultiu organotípic, el que recolza la hipòtesi que la pèrdua de motoneurones 

en ELA podria ser deguda a excitotoxicitat. 

2. El factor de creixement vascular endotelial (VEGF) protegeix de la degeneració 

excitotòxica de motoneurones espinals en cultiu organotípic de medul·la espinal. 

3. VEGF activa dues vies de senyalització intracel·lular en medul·la espinal: PI3-K/Akt i 

MEK/ERK. La via PI3-K/Akt podria estar implicada en l’efecte neuroprotector de la 

citocina mitjançant l’augment de l’expressió de Bcl-2 i survivina per VEGF en 

condicions d’excitotoxicitat. 

1.1.1 Model de degeneració lenta de motoneurones per excitotoxicitat crònica. 

La toxicitat glutamatèrgica s’ha implicat en el desenvolupament de diferents malalties 

neurodegeneratives com l’Alzheimer o l’ELA (Doble, 1999). De fet, s’han descrit nivells 

elevats de glutamat en el LCR de malalts d’ELA (Rothstein et al., 1990), així com un descens 

del transportador astroglial de glutamat EAAT2/GLT-1 tant en malalts (Rothstein et al., 1995) 

com en els models animals de la malaltia (Bruijn et al., 1998; Howland et al., 2002). D’acord 

amb el protocol desenvolupat per Rothstein i cols. (1993), hem establert un model de 

neurotoxicitat lenta basat en la inhibició selectiva del transport de glutamat amb THA, que 

provoca un augment sostingut dels nivells de glutamat en el medi extracel·lular. Com a resultat, 

es produeix una degeneració lenta de motoneurones, que és significativa a partir de les 3 

setmanes de tractament. Per tant, disposem d’un model de neurotoxicitat lenta que recolza la 

hipòtesi que la pèrdua de motoneurones en l’ELA podria ser deguda, en part, a un transport de 

glutamat defectuós. 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que els estudis s’han realitzat en un paradigma 

d’excitotoxicitat crònica/degeneració lenta, per la qual cosa les oportunitats d’observar 

motoneurones amb característiques apoptòtiques és mínima en aquest model. Malgrat això, si 

no apoptosi per se, elements moleculars de la cascada de mort cel·lular apoptòtica podrien estar 

implicats en aquest tipus de degeneració de motoneurones, ja que els tractaments excitotòxics 

produeixen una regulació a la baixa de Bcl-2 i survivina. D’altra banda, encara que les 

característiques morfològiques de l’apoptosi no s’han trobat fàcilment en l’ELA humana ni en el 

ratolí transgènic SOD1, s’han descrit la modulació d’elements de la cascada apoptòtica, i se 

sospita la participació de les caspases en la patogènesi de l’ELA (Guegan and Przedborski, 

2003). 
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1.1.2 Efectes del VEGF sobre l’excitotoxicitat lenta en cultius organotípics de medul·la 

espinal. 

 En contrast amb les observacions de Silverman i cols. (1999) que demostraven un 

augment de la supervivència de neurones dopaminèrgiques en cultius organotípics de 

mesencèfal en resposta a VEGF, la supervivència basal de les motoneurones no és modulada per 

VEGF. Les diferències en els resultats podrien ser degudes a diferents factors: primer, les 

diferències intrínseques de resposta a VEGF entre les neurones dopaminèrgiques i les 

motoneurones; segon, els explants de mesencèfal embrionari podrien ser més dependents de 

factors tròfics que els cultius de medul·la espinal de rata postnatal; i tercer, el VEGF és afegit 

immediatament abans d’introduir els explants de mesencèfal en lloc de després d’una setmana 

de preparació dels cultius de medul·la espinal. El propòsit de tractar els cultius una setmana 

després de la seva preparació és deixar estabilitzar la població de motoneurones per poder 

centrar-se en la pèrdua de motoneurones induïda per THA. 

 D’acord amb els estudis de Svensson i cols. (2002) i Matsuzaki i cols. (2001), que 

descriuen la protecció de VEGF contra l’excitotoxicitat induïda per glutamat en cultius primaris 

d’hipocamp de rata, els nostres resultats suggereixen que el VEGF podria interferir amb les vies 

de mort neuronal excitotòxica en la medul·la espinal. A més, recentment, s’ha descrit la 

neuroprotecció per VEGF en un model in vivo de mort progressiva de motoneurones espinals 

induïda per la sobreactivació de receptors AMPA (Tovar et al., 2007). D’altra banda, altres 

autors han demostrat que VEGF no modifica la vulnerabilitat de les motoneurones a 

l’excitotoxicitat en cocultius de motoneurones sobre una capa de cèl·lules glials (Van Den 

Bosch et al., 2004). Les diferències entre aquests i els nostres resultats podrien ser degudes, en 

part, als models emprats en l’estudi: Van den Bosch i cols. indueixen mort excitotòxica aguda 

mentre que el nostre model és d’excitotoxicitat lenta. Tot i que en els dos models s’ha 

documentat bé la mort excitotòxica de motoneurones induïda per agents glutamatèrgics, la 

resposta de les motoneurones als fàrmacs podria ser diferent si creixen en una capa de cèl·lules 

glials o en el cultiu organotípic, ja que aquest presenta una excel·lent preservació de les 

interaccions entre neurones i glia.  

 S’ha de tenir en compte que encara que s’ha mostrat la presència de VEGFR2 en 

neurones del nostre cultiu de medul·la espinal, VEGF és capaç de rescatar només una part de les 

motoneurones de l’excitotoxicitat induïda per glutamat. Aquest efecte limitat podria ser explicat 

per una baixa concentració de receptors VEGFR2 en motoneurones de la medul·la espinal o, 

més probablement, per la presència d’aquests receptors només en un subgrup de motoneurones. 

En aquest sentit, VEGF i el receptor VEGFR2 no s’expressen de manera general, si no que 

estan presents només en subgrups de neurones en el sistema nerviós central (Ogunshola et al., 

2002). Aquest fet podria explicar que la immunoreactivitat per a VEGFR2 només es localitzi en 

un subgrup de motoneurones espinals; d’acord amb això, només aquesta població limitada de 
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motoneurones que responen a VEGF serien capaces de ser rescatades de l’excitotoxicitat 

induïda per glutamat. 

1.1.3 Vies de senyalització implicades en la protecció del VEGF en condicions 

d’excitotoxicitat glutamatèrgica. 

VEGF regula a l’alta diferents senyals de supervivència cel·lular tant en cèl·lules 

endotelials com en neurones. En aquest sentit, s’ha demostrat que el VEGF exerceix els seus 

efectes antiapoptòtics mitjançant l’activació de les vies MEK/ERK i PI3-K/Akt en cèl·lules 

endotelials (Gupta et al., 1999) i neurones (Shiote et al., 2005). En els nostres cultius, el VEGF 

produeix una activació de l’ERK, encara que la seva participació en la neuroprotecció exercida 

pel VEGF no es va poder valorar degut a la toxicitat de l’inhibidor de la MEK, U0126. En 

canvi, si que s’ha pogut estudiar el paper de la via de la PI3-K/Akt, i en aquest sentit, els nostres 

resultats indiquen que la via de la PI3-K/Akt participa en la neuroprotecció mitjançada per 

VEGF contra l’excitotoxicitat crònica per glutamat. De fet, diferents estudis també han 

demostrat que la supervivència neuronal és dependent de l’activitat PI3-K, però independent de 

l’activitat MAPK. A més, VEGF és capaç de protegir de la pèrdua de P-Akt en el model animal 

de la malaltia (Dewil et al., 2007b). En cèl·lules PC12, Akt es fosforila i activa el factor de 

transcripció CREB, implicat en la transcripció del gen de Bcl-2 (Pugazhenthi et al., 2000), i en 

aquest sentit, s’ha demostrat que VEGF indueix l’expressió de Bcl-2 en cèl·lules de 

neuroblastoma, protegint-les de l’apoptosi (Beierle et al., 2002). A més, també s’ha demostrat 

que Bcl-2 inhibeix la toxicitat induïda per glutamat (Beierle et al., 2002; Howard et al., 2002; 

Lawrence et al., 1996; Zhong et al., 1993a). En aquest sentit, la sobreexpressió de Bcl-2 atenua 

la degeneració de motoneurones en el ratolí SOD1, model animal d’ELA, en el qual 

l’excitotoxicitat sembla jugar un paper en el desenvolupament de la malaltia (Azzouz et al., 

2000). A més de les seves accions bloquejant l’apoptosi després de l’alliberació de citocrom c, 

s’ha vist com Bcl-2 incrementa la captació de calci i la capacitat amortidora del mitocondri 

(Zhong et al., 1993b). La sobrecàrrega de calci és un factor implicat en la mort neuronal 

excitotòxica; d’aquesta manera, Bcl-2 podria facilitar l’adaptació a uns nivells de calci 

augmentats i aquest fet podria protegir les neurones de l’excitotoxicitat glutamatèrgica. En 

aquest sentit, hem demostrat que les condicions excitotòxiques disminueixen l’expressió de Bcl-

2 en els cultius de medul·la espinal, i que la neuroprotecció induïda per VEGF contra 

l’excitotoxicitat glutamatèrgica podria estar relacionada amb el restabliment dels nivells de Bcl-

2 en els cultius de medul·la espinal, i específicament en motoneurones, que s’han vist disminuïts 

en condicions d’excitotoxicitat. 

 La survivina és un nou membre de la família de proteïnes inhibidores de l’apoptosi que 

exerceix els seus efectes per associació física tant a caspases iniciadores com efectores, el que 

evita la seva activació (Deveraux and Reed, 1999). La survivina s’ha implicat en els efectes 

promotors de la supervivència de VEGF en cèl·lules endotelials (Mesri et al., 2001) i en 
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cèl·lules de neuroblastoma (Beierle et al., 2005). La survivina també juga un paper crític en la 

protecció de neurones de l’apoptosi (Jiang et al., 2005) i està regulada a l’alta en el cervell 

després de dany traumàtic (Johnson et al., 2004); per tant, les seves accions podrien ser 

rellevants en la reparació neuronal i en malalties neurodegeneratives. Els nostres resultats que 

indiquen que la modulació de la survivina està mitjançada per l’activació de la via de la PI3-

K/Akt, estan en concordança amb altres que mostren la sobreexpressió de survivina a través de 

la mateixa via després de l’exposició a VEGF en cèl·lules de neuroblastoma (Beierle et al., 

2005). Sembla que les motoneurones no expressin quantitats detectables de survivina, per la 

qual cosa, l’efecte de la survivina podria ser un efecte indirecte mitjançat per altres neurones del 

cultiu, diferents de les motoneurones. 

 En conjunt, aquests resultats suggereixen que el VEGF podria tenir efectes terapèutics 

en la prevenció de la degeneració de motoneurones en ELA humana, i el mecanisme molecular 

plantejat aquí podria ser considerat com una nova diana terapèutica subjacent en la 

neuroprotecció de motoneurones proporcionada per VEGF en els models animals d’ELA, en el 

que la sobreexpressió de VEGF (Wang et al., 2007), l’administració intracerebroventricular de 

VEGF (Storkebaum et al., 2005) o la producció de VEGF amb un lentivector (Azzouz et al., 

2004) han provat ser d’alguna manera efectiu millorant la malaltia (Figura 64). 
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FIGURA 64. VEGF protegeix la medul·la espinal de l’excitotoxicitat induïda per glutamat 

mitjançant la modulació dels nivells de Bcl-2 i survivina. El THA inhibeix la recaptació de glutamat 

per part dels astròcits i du a una acumulació sostinguda de glutamat en el medi extracel·lular. 

L’administració de THA als cultius organotípics de medul·la espinal de rata provoca la regulació a la 

baixa de les proteïnes Bcl-2 i survivina, i finalment provoca la degeneració de les motoneurones 

(vermell). El VEGF via VEGFR2 activa la via de la PI3-K/Akt i així restableix els nivells de Bcl-2 i 

survivina, el que evitaria la mort de les motoneurones (blau) (adaptat de Bruijn et al., 2004). 

 

 

1.2 Efectes del VEGF en la degeneració de motoneurones per privació de sèrum. 

 Un dels mecanismes proposats com a causants de la degeneració de motoneurones en 

ELA, és la pèrdua de suport tròfic (revisat per Bruijn et al., 2004), i per aquesta raó, una vegada 

establert el paper neuroprotector del VEGF en condicions d’excitotoxicitat en els cultius de 

medul·la espinal, s’ha estudiat el seu efecte en condicions de privació de sèrum i s’han 

caracteritzat les vies implicades en la degeneració de motoneurones per privació de sèrum, així 
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medul·la espinal de rata i un augment de l’activació de la p38MAPK. 

2. VEGF protegeix de la pèrdua de motoneurones espinals induïda per la falta de sèrum 

per inhibició de la p38MAPK i restabliment dels nivells de Bcl-2 via PI3-K/Akt. 

En aquest estudi, es proporcionen les evidències que delineen una via de senyalització 

intracel·lular específica, que podria estar implicada en els mecanismes que promouen la 

degeneració de motoneurones després de la privació de sèrum i en la protecció per VEGF. 

1.2.1 Efectes de la privació de sèrum en els cultius neuronals. 

Estudis previs han mostrat que la privació de factors tròfics desencadena una mort 

cel·lular apoptòtica tant en cèl·lules endotelials (Gratton et al., 2001) com en cèl·lules de 

neuroblastoma (Beierle et al., 2002). En aquest sentit, els nostres resultats obtinguts en la línia 

cel·lular de neuroblastoma SH-SY5Y, demostren que la privació de sèrum provoca la 

fragmentació de la PARP, un indicador d’apoptosi. A més, els nostres estudis en cultius 

dissociats de medul·la espinal E13-15, d’acord amb els publicats prèviament per altres (Bar-

Peled et al., 1999), demostren que la privació de sèrum indueix apoptosi en aquests cultius.  

La mort de les motoneurones espinals després de la privació de sèrum, sembla estar 

relacionada amb una activació sostinguda de la p38MAPK. De fet, recentment, s’han proposat 

les MAPK com a mecanismes probables en la degeneració de motoneurones en la patologia de 

l’ELA (Bendotti et al., 2004; Raoul et al., 2002), per la qual cosa, s’ha posat una gran atenció en 

la senyalització mitjançada per aquestes cinases.  

La senyalització de la via de la p38MAPK s’ha implicat en la neurotoxicitat 

glutamatèrgica en el SNC (Chaparro-Huerta et al., 2005; Kawasaki et al., 1997; Segura Torres et 

al., 2006). Així, una regulació negativa d’aquesta cinasa per factors tròfics podria ser crítica per 

a les seves accions neuroprotectores (Heidenreich and Kummer, 1996). En aquest sentit, la 

inhibició de la p38MAPK promou la supervivència de les motoneurones (Horstmann et al., 

1998) i és neuroprotectora contra l’exposició a excitotoxina en cultius mixtes de medul·la 

espinal (Tikka et al., 2001). A més, la seva inhibició sembla tenir efectes antiinflamatoris 

(Coogan et al., 1999). Com que l’excitotoxicitat glutamatèrgica, la pèrdua de suport tròfic i la 

neuroinflamació s’han implicat en la patogènesi de l’ELA; la p38MAPK podria ser un punt 

decisiu en la pèrdua de motoneurones. La forma fosforilada de la p38MAPK augmenta en les 

motoneurones del ratolí transgènic SOD1 en diferents estadis de la malaltia (Veglianese et al., 

2006). Addicionalment, Dewil i cols. (2007a) han demostrat que l’administració de l’inhibidor 

de la p38MAPK, SB203580, a cocultius de motoneurones i cèl·lules microglials va inhibir 

completament l’apoptosi induïda per la mutació SOD1 en les motoneurones i va bloquejar 

l’activació per LPS de la micròglia.  
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1.2.2 Efectes del VEGF sobre les motoneurones en condicions de privació de sèrum.  

El VEGF és un factor neurotròfic que pot protegir les neurones contra diferents 

agressions (Li et al., 2003; Matsuzaki et al., 2001). Els nostres estudis en la línia de 

neuroblastoma SH-SY5Y, d’acord amb els d’altres autors (Beierle et al., 2002); mostren que el 

VEGF evita l’aparició del fragment tallat de la PARP, el que previndria l’apoptosi induïda per 

la falta de sèrum. A més, el VEGF evita la mort neuronal en cultius dissociats i la pèrdua de 

motoneurones en cultiu organotípic de medul·la espinal, el que confirma el paper neuroprotector 

del VEGF en condicions de privació de sèrum. L’efecte neuroprotector del VEGF en condicions 

de falta de sèrum o en excitotoxicitat suggereixen el seu potencial terapèutic.  

1.2.3 Vies de senyalització implicades en la neuroprotecció per VEGF en condicions de 

privació de sèrum. 

 Està ben documentat que el VEGF protegeix de l’apoptosi induïda per privació de 

sèrum en cèl·lules de neuroblastoma (Beierle et al., 2002) i també en cèl·lules endotelials via 

PI3-K/Akt (Gerber et al., 1998). A més, els nostres resultats estan d’acord amb els obtinguts en 

cèl·lules endotelials en els que el VEGF les protegeix mitjançant la via de senyalització de la 

PI3-K/Akt que inhibeix l’apoptosi dependent de la p38MAPK (Gratton et al., 2001; Kumar et 

al., 2004). Aquest crosstalk entre dues vies de senyalització intracel·lular, també s’ha demostrat 

en altres cèl·lules del SNC, on el VEGF mitjança la neuroprotecció per activació de la via PI3-

K/Akt i una reducció de la fosforilació de la p38MAPK (Kilic et al., 2006a; Kilic et al., 2006b). 

Així, la comunicació entre les vies de l’Akt i la p38MAPK podria regular el nivell de protecció 

versus apoptosi en un mecanisme que explicaria els efectes protectors de l’Akt. La inhibició 

d’Akt a més d’augmentar la p38MAPK, exacerbaria el desequilibri entre els senyals de mort i 

de supervivència i resultaria en una major susceptibilitat a l’apoptosi. 

L’estimulació de la via PI3-K/Akt per VEGF resulta en la inhibició de l’apoptosi i 

podria ocórrer per una expressió incrementada de proteïnes antiapoptòtiques com Bcl-2 (Gerber 

et al., 1998). En aquest sentit, hem demostrat que la privació de sèrum provoca un descens de 

l’expressió de Bcl-2 en els cultius de medul·la espinal, i que la neuroprotecció induïda per 

VEGF contra la privació de sèrum podria estar relacionada amb un restabliment dels nivells de 

Bcl-2. D’altra banda, estudis previs han demostrat que l’estimulació de VEGFR2 resulta en un 

considerable descens de l’apoptosi en cèl·lules endotelials, que està associat amb la inhibició de 

la p38MAPK i l’activitat caspasa-3 (Yilmaz et al., 2003). Degut als resultats obtinguts en 

relació amb l’expressió dels receptors de VEGF en la medul·la espinal, i els estudis realitzats 

per altres (Matsuzaki et al., 2001), els efectes neuroprotectors del VEGF en condicions de 

privació de sèrum, semblen ser deguts a l’activació de VEGFR2 i l’estimulació de la via de la 

PI3-K/Akt i la inhibició de la p38MAPK.  

D’altra banda, cal considerar que el VEGF també s’ha descrit com un activador de la 

p38MAPK (Rousseau et al., 1997); així en condicions normals, p38MAPK pot ser activada per 
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agonistes tirosina cinasa, però en condicions de dany, p38MAPK actua com una cinasa induïble 

per estrès. Encara que VEGF podria activar tant la via de la PI3-K/Akt com la de la p38MAPK, 

en condicions de falta de sèrum, l’estimulació amb VEGF podria dur a l’activació de la 

senyalització de la PI3-K/Akt, que podria reduir l’activitat de la p38MAPK i com a resultat 

podria protegir de la mort induïda per la privació de sèrum.  

La identificació dels mecanismes prosupervivència que responen als estímuls d’estrès 

podrien proporcionar la comprensió dels processos neuroprotectors que funcionen en condicions 

patològiques. Així, el VEGF podria ser una diana prometedora per ser avaluada en la prevenció 

i tractament dels desordres neurològics. En aquest estudi, es demostra que la privació de sèrum 

indueix la mort de les motoneurones predominantment via l’activació de la p38MAPK, i que el 

VEGF es capaç de protegir les motoneurones espinals de la mort cel·lular induïda per la falta de 

sèrum per inhibició de la p38MAPK via PI3-K/Akt (Figura 65). 

 

 

 

FIGURA 65. VEGF protegeix les motoneurones de la mort cel·lular induïda per la privació de 

sèrum en un mecanisme que implica una inhibició de la p38MAPK. La privació de sèrum dels cultius 

organotípics de medul·la espinal de rata provoca l’activació (fosforilació) de la p38MAPK i la regulació a 

la baixa de Bcl-2, que provoquen la mort cel·lular de les motoneurones (vermell). El VEGF protegeix de 

la mort induïda per la falta de sèrum ja que activa la via de la PI3-K/Akt que inhibeix l’activació de la 

p38MAPK i restableix els nivells de la proteïna antiapoptòtica Bcl-2 (blau) (adaptat de Bruijn et al., 

2004). 
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2. EFECTES DE LA CITOCINA PROINFLAMATÒRIA TNF-αααα SOBRE 

L’EXCITOTOXICITAT GLUTAMATÈRGICA EN CULTIUS DE 

MEDUL·LA ESPINAL. 

 Els darrers estudis sobre els mecanismes implicats en la degeneració de motoneurones 

en ELA han provat la importància de la neuroinflamació en l’etiopatogènesi de la malaltia. En 

aquest sentit, s’ha mostrat la presència de nivells elevats de citocines proinflamatòries com 

TNF-α tant en malalts (Poloni et al., 2000) com en el model animal de la malaltia (Hensley et 

al., 2003). D’altra banda, hi ha evidències del paper de la citocina proinflamatòria TNF-α en la 

potenciació de l’excitotoxicitat glutamatèrgica en hipocamp (Ogoshi et al., 2005; Zou and 

Crews, 2005). Els resultats obtinguts demostren que:  

1. L’excitotoxicitat crònica produeix una resposta neuroinflamatòria caracteritzada per 

l’alliberació de TNF-α, l’augment de l’expressió de la ciclooxigenasa-2 i una activació 

microglial. 

2. La citocina proinflamatòria TNF-α potencia la mort excitotòxica de les motoneurones 

espinals. 

3.  Els mecanismes implicats en la potenciació de l’excitotoxicitat inclouen la regulació a 

la baixa del transportador astroglial de glutamat GLT-1 i conseqüent augment dels 

nivells de glutamat,  l’augment de la funcionalitat dels receptors de glutamat, 

l’increment de l’estrès oxidatiu en la medul·la espinal i un augment de la translocació 

nuclear de NF-κB. 

4. El CAPE evita la potenciació de l’excitotoxicitat glutamatèrgica mitjançant dos 

mecanismes complementaris: d’una banda, inhibeix la translocació nuclear de NF-κB, 

el que restableix els nivells de GLT-1, i d’altra banda, actua com antioxidant evitant 

l’estrès oxidatiu. 

2.1 Relació entre l’excitotoxicitat crònica i la neuroinflamació. 

 Hi ha molts estudis publicats que mostren la relació entre estrès oxidatiu i 

excitotoxicitat. La generació de radicals lliures és un instrument de la toxicitat mitjançada per 

glutamat. A més, la neurona alterada exerceix una atracció sobre les cèl·lules microglials, que 

activades, poden alliberar diferents mediadors proinflamatoris (revisat per Barber et al., 2006). 

D’acord amb això, l’exposició dels cultius organotípics de medul·la espinal de rata postnatal a 

THA produeix una resposta neuroinflamatòria caracteritzada per l’alliberació de TNF-α al medi 

extracel·lular, un augment de l’expressió de la COX-2 i una activació microglial. Estudis previs 

han demostrat que la COX-2 està augmentada després de l’administració de KA (Kawaguchi et 

al., 2005), i a més, la COX-2 té importància en el context de l’ELA perquè s’ha demostrat que 
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tant els malalts com els models animals de la malaltia en presenten nivells elevats (Almer et al., 

2001). Però, a més, la inhibició selectiva de la COX-2, protegeix de la pèrdua de motoneurones 

tant en un model de degeneració de motoneurones per administració de THA (Drachman and 

Rothstein, 2000) com en el ratolí  SOD1 (Drachman et al., 2002). 

 D’altra banda, s’ha de considerar que el glutamat pot conduir directament a la mort 

neuronal, però també serveix com un senyal d’activació per a la micròglia (Biber et al., 2007). 

De fet, s’ha demostrat que l’activació dels receptors microglials de glutamat augmenten la 

producció de TNF-α, tant per estimulació dels receptors AMPA/KA (Noda et al., 2000) com del 

receptor metabotròpic de glutamat (Taylor et al., 2005). En els nostres cultius, l’administració 

de THA produeix una alliberació significativa de TNF-α al medi extracel·lular, que podria 

contribuir al dany excitotòxic. 

2.2 Efectes de la citocina proinflamatòria TNF-αααα en la degeneració excitotòxica 

de motoneurones espinals. 

Els nostres resultats que mostren com el TNF-α potencia la degeneració excitotòxica de 

les motoneurones espinals, estan d’acord amb els resultats prèviament obtinguts per Zou i 

Crews (2005) i Hermann i cols. (2001) realitzats en hipocamp i medul·la espinal, 

respectivament. En canvi, s’ha de tenir en compte que altres estudis mostren que el TNF-α pot 

produir directament la mort neuronal (Zhao et al., 2001); a més, Bernardino i cols. (2005), van 

mostrar diferents efectes del TNF-α dependent de la concentració emprada: concentracions 

baixes tenen un efecte neuroprotector de l’excitotoxicitat, mentre que les concentracions 

elevades provocarien una potenciació de la toxicitat per AMPA. A més, s’ha demostrat que el 

TNF-α estimula la producció de GDNF en astròcits, el que podria estar relacionat amb els 

efectes neuroprotectors de la citocina (Kuno et al., 2006). Les diferències entre aquests estudis i 

els nostres resultats, podrien ser degudes als distints models experimentals utilitzats. 

2.3 Mecanismes implicats en la potenciació de l’excitotoxicitat glutamatèrgica 

induïda per TNF-αααα. 

2.3.1 Regulació del transportador astroglial de glutamat i de l’activitat dels receptors de 

glutamat en la potenciació de l’excitotoxicitat. 

 Estudis previs han mostrat com el TNF-α pot produir tant un augment de l’alliberació 

de glutamat al medi extracel·lular per part dels astròcits (Bezzi et al., 2001) com una inhibició 

de la recaptació (Fine et al., 1996). En el nostre cas, TNF-α no produeix cap efecte en 

l’expressió de GLT-1, mentre que l’administració conjunta de TNF-α i THA causa una 

regulació a la baixa del transportador que correlaciona amb nivells significativament elevats de 

glutamat en el medi extracel·lular. Aquesta regulació a la baixa es relaciona amb un increment 

de la translocació nuclear de NF-κB que és un conegut regulador negatiu de la transcripció del 

transportador (Sitcheran et al., 2005). Malgrat el publicat per altres grups (Sitcheran et al., 
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2005), la citocina TNF-α no té cap efecte en la regulació de GLT-1, el que podria explicar-se 

per un efecte de dosi, ja que quan s’administra de manera conjunta TNF-α més THA hi ha una 

major activació de NF-κB que quan només es tracten els cultius amb TNF-α o THA sols. 

Aquest fet està relacionat amb el fet que el tractament amb THA sol activa el factor de 

transcripció NF-κB. 

 Hi ha diversos estudis que mostren que la citocina TNF-α pot modular els receptors de 

glutamat en hipocamp, per una inserció ràpida de receptors AMPA/KA permeables al calci 

(Ogoshi et al., 2005) o per una regulació diferencial del tràfic dels receptors al que els hi falta la 

subunitat GluR2 (Leonoudakis et al., 2008; Stellwagen et al., 2005). Els nostres resultats no 

mostren canvis en l’expressió de les subunitats GluR1 o GluR2, però si canvis en l’activitat dels 

receptors que podrien ser deguts a canvis en l’expressió localitzada de receptors en la superfície 

cel·lular, que els faria més funcionals. Es necessitarien més experiments per acabar d’aclarir el 

mecanisme exacte pel qual s’estan produint canvis en la funcionalitat induïts per TNF-α que es 

podrien traduir finalment en la potenciació de l’excitotoxicitat glutamatèrgica, però el model 

emprat no permet realitzar estudis específics dels receptors de superfície que requereixen 

cèl·lules en monocapa (Leonoudakis et al., 2008).   

2.3.2 L’estrès oxidatiu en l’exacerbació de l’excitotoxicitat per TNF-αααα. 

 S’ha demostrat que l’administració de líquid cefaloraquidi de malalts amb ELA a rates 

postnatals de 3 dies o a cultius embrionaris de medul·la espinal de rata produeix una disminució 

del l’expressió del transportador astroglial de glutamat GLT-1, el que suggeriria que el LCR 

dels malalts contindria substàncies tòxiques, com el TNF-α, capaces de modular el 

transportador de glutamat (Shobha et al., 2007). Però, a més, altres estudis han mostrat que els 

radicals lliures generats per les motoneurones també inhibeixen el transport astroglial de 

glutamat (Rao et al., 2003), i que el TNF-α indueix la producció de ROS (Kamata et al., 2005). 

D’altra banda, en altres malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer, s’han descrit nivells 

elevats de la NADPH oxidasa, que participaria en la generació de radicals lliures per part de la 

micròglia activada, que finalment podrien conduir a la mort neuronal (Wilkinson and Landreth, 

2006). En aquest sentit, tant en pacients d’ELA esporàdica com en el ratolí SOD1, s’han mostrat 

nivells elevats de Nox-2 (Wu et al., 2006). Els nostres resultats mostren la importància de 

l’estrès oxidatiu en la potenciació de l’excitotoxicitat induïda per TNF-α. D’una banda, el TNF-

α produeix una regulació a l’alta de la subunitat de la NADPH oxidasa, Nox-2, que es traduiria 

en un increment de la producció de superòxid i altres radicals derivats del superòxid que podrien 

danyar diferents estructures de les motoneurones i altres tipus cel·lulars com astròcits i cèl·lules 

microglials. A més, l’augment de l’expressió de la COX-2 mostra una resposta inflamatòria 

augmentada després de tractar els cultius amb TNF-α i THA que podria resultar en 

l’exacerbació de l’excitotoxicitat. Finalment, es produeix un augment de l’oxidació proteica que 
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podria explicar també la regulació a la baixa de GLT-1 després de tractar els cultius amb TNF-α 

més THA. D’acord amb el publicat per Wu i cols. (2006), alguns dels productes de l’oxidació 

són proteïnes expressades en motoneurones i que podrien contribuir a la seva degeneració en 

l’ELA. D’altra banda, s’ha de considerar que hi ha múltiples evidències que indiquen que els 

transportadors de glutamat són vulnerables a l’acció dels oxidants biològics, el que provoca una 

disminució de la recaptació (Coyle and Puttfarcken, 1993). Aquest efecte podria contribuir a 

l’augment dels nivells de glutamat amb un major nombre de conseqüències patològiques 

(revisat per Trotti et al., 1998). En el nostre estudi, l’administració de TNF-α junt amb THA 

genera estrès oxidatiu que podria tenir com efecte final el dany en el transportador de glutamat i 

la conseqüent exacerbació de l’excitotoxicitat glutamatèrgica. 

2.3.3 Implicació de la via NF-κκκκB en la potenciació de l’excitotoxicitat glutamatèrgica per 

part de TNF-αααα. 

 Degut a la importància de la via de NF-κB en la potenciació de l’excitotoxicitat en 

altres models (Yu et al., 2002; Zou and Crews, 2005) s’ha estudiat la translocació nuclear de 

NF-κB. Els nostres resultats estan d’acord amb els prèviament publicats per altres, en els que, 

tant la citocina TNF-α com el glutamat, són activadors d’aquesta via (MacEwan, 2002; Pizzi et 

al., 2002). A més, s’ha mostrat que el gen per al transportador astroglial de glutamat està regulat 

negativament pel TNF-α via NF-κB (Sitcheran et al., 2005). En els cultius organotípics de 

medul·la espinal de rata, l’addició de l’inhibidor del NF-κB, CAPE reverteix la regulació a la 

baixa de GLT-1 induïda per TNF-α i THA, el que confirmaria que la via del NF-κB està 

implicada en la regulació del transportador de glutamat. 

2.3.4 Efectes del CAPE en la potenciació de l’excitotoxicitat glutamatèrgica per TNF-αααα. 

 El CAPE és un flavonoide no tòxic que inhibeix la via de NF-κB (Natarajan et al., 

1996), la lipooxigenasa (Sud'ina et al., 1993), la proteïna tirosina cinasa (Kimura et al., 1985) i 

la peroxidació lipídica (Laranjinha et al., 1995). És un dels antioxidants lipòfils més potents 

(Son and Lewis, 2002) i s’han demostrat els seus efectes protectors contra la mort cel·lular en 

un model d’hipòxia-isquèmia en cervell (Wei et al., 2004). Recentment, Khan i cols. (2007) han 

demostrat que inhibeix l’estrès oxidatiu i la inflamació, i s’ha proposat com teràpia eficaç pel 

tractament de l’infart cerebral per isquèmia. Estudis previs han mostrat que tant la COX-2 com 

la Nox-2, estan regulades per la via del NF-κB (Anrather et al., 2006; Baldwin, 1996) encara 

que també s’ha demostrat la implicació d’altres vies com per exemple la p38MAPK (Fiebich et 

al., 2000). El tractament dels cultius organotípics amb CAPE evita l’oxidació proteica, 

l’augment de l’expressió de la COX-2 i l’increment de la Nox-2, observats quan es sotmeten els 

cultius a una situació combinada d’excitotoxicitat (per administració de THA) i neuroinflamació 

(per l’addició de TNF-α). Aquests resultats, d’acord amb els publicats per altres, indicarien que 

el CAPE té efectes antioxidants (Khan et al., 2007). A més, el CAPE degut al seu efecte dual 
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sobre la via de NF-κB i com a antioxidant, evita l’exacerbació de l’excitotoxicitat 

glutamatèrgica induïda per la citocina proinflamatòria TNF-α, el que indicaria el seu potencial 

terapèutic per evitar la pèrdua de motoneurones espinals. 

 En resum, els nostres resultats indiquen que hi ha una forta interrelació entre els 

processos de neuroinflamació i excitotoxicitat que provoquen una degeneració de 

motoneurones. La citocina proinflamatòria TNF-α produeix una exacerbació de l’excitotoxicitat 

glutamatèrgica per la inhibició de la recaptació de glutamat mitjançant diferents mecanismes, 

que inclouen canvis en l’activitat dels receptors de glutamat, una regulació a la baixa de GLT-1, 

que es tradueix en uns nivells incrementats de glutamat en el medi extracel·lular i un augment 

de l’estrès oxidatiu en els cultius organotípics. L’addició de CAPE evita la potenciació de 

l’excitotoxicitat glutamatèrgica, el que indica la importància de la via del NF-κB en 

l’exacerbació de l’excitotoxicitat. A més, el CAPE té efectes antioxidants, el que el suggereix 

com un fàrmac candidat potencial per a la degeneració de motoneurones degut a la seva 

inhibició de l’estrès oxidatiu i la inflamació (Figura 66). 
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FIGURA 66. Mecanisme proposat per a la pèrdua de motoneurones deguda a una potenciació de 

l’excitotoxicitat per part del TNF-αααα. El THA inhibeix la recaptació de glutamat per part dels astròcits, 

el que fa que s’acumuli glutamat en el medi extracel·lular. El TNF-α alliberat per la micròglia activa, 

juntament amb el glutamat acumulat en el medi extracel·lular produiria una regulació a la baixa del 

transportador astroglial de glutamat (GLT-1), canvis en la funcionalitat dels receptors de glutamat i estrès 

oxidatiu, que acabaria causant la mort de la motoneurona. El CAPE podria evitar aquesta mort mitjançant 

dos mecanismes complementaris: el restabliment dels nivells normals de GLT-1 i una reducció de l’estrès 

oxidatiu (adaptat de Goodall and Morrison, 2006). 
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3. EFECTES DE LES CITOCINES TNF-αααα I IFN-γγγγ EN LA PÈRDUA DE 

MASSA MUSCULAR. 

 En l’ELA a més de múltiples mecanismes per a la degeneració de motoneurones, s’han 

implicat diferents tipus cel·lulars, com cèl·lules glials i musculars, a més de les motoneurones. 

D’altra banda, en malalts d’ELA s’han descrit nivells elevats de citocines proinflamatòries com 

el TNF-α (Poloni et al., 2000) i els processos de pèrdua de massa muscular s’han relacionat amb 

els nivells incrementats d’aquestes citocines (Sharma and Anker, 2002). S’ha establert un model 

per a l’estudi de la caquèxia, on s’han caracteritzat els efectes de la citocina TNF-α, així com els 

agents o les vies de senyalització que puguin revertir els efectes. Els nostres estudis mostren 

que: 

1. A partir de la línia cel·lular C2C12 es poden obtenir miotúbuls diferenciats no 

proliferatius que resulten adequats per a l’estudi de les bases moleculars de la 

pèrdua de massa muscular. 

2. El TNF-α indueix apoptosi en miotúbuls C2C12 diferenciats. 

3. L’efecte apoptòtic de TNF-α pot revertir-se en presència d’IFN-γ per dos 

mecanismes complementaris: la regulació a la baixa de TNFR2 i l’augment de 

l’activitat del factor de transcripció NF-κB depenent de TNF-α; que resulta en uns 

nivells augmentats de la proteïna inhibidora de l’apoptosi c-IAP1. 

3.1 Model de miotúbuls diferenciats. 

La caracterització del procés miogènic en la línia cel·lular C2C12, en primer lloc, s’ha 

realitzat per determinar el període òptim per a l’obtenció de miotúbuls completament 

diferenciats. Els resultats de l’expressió de proteïnes i factors de transcripció específics de 

múscul, després de col·locar les cèl·lules amb medi baix en sèrum, són semblants als prèviament 

obtinguts per altres (Langen et al., 2001, 2003; Langen et al., 2004; Sharma and Anker, 2002) i 

indiquen que, després de set dies en medi de diferenciació, es poden obtenir miotúbuls 

diferenciats, no proliferatius i polinucleats a partir de mioblasts C2C12, confirmant la idoneïtat 

d’aquesta línia cel·lular per estudiar els mecanismes de les malalties del múscul esquelètic a 

nivell cel·lular i molecular. 

3.2 Efectes de la citocina proinflamatòria TNF-αααα sobre miotúbuls C2C12 

diferenciats. 

Estudis previs dels efectes de la citocina TNF-α en les cèl·lules musculars confirmen la 

hipòtesi de que la pèrdua de massa muscular, associada a desordres crònics o inflamatoris, 

podria ser resultat de la incapacitat de les cèl·lules satèl·lit per diferenciar-se a fibres funcionals 

després de dany o degeneració, i per aquesta raó aquests estudis s’han centrat en els efectes del 
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TNF-α en la diferenciació miogènica. En aquest context, s’ha comprovat com el TNF-α 

inhibeix la miogènesi mitjançant un mecanisme dependent de NF-κB en mioblasts (equivalents 

de les cèl·lules satèl·lit) de la línia C2C12 (Guttridge et al., 2000; Langen et al., 2001; Langen et 

al., 2004). Un altre mecanisme potencial per induir la pèrdua de múscul esquelètic és mitjançant 

una mort cel·lular apoptòtica. El TNF-α pot causar apoptosi en mioblasts (Foulstone et al., 

2001; Langen et al., 2001; Stewart et al., 2004), encara que se sap poc sobre el possible efecte 

apoptòtic del TNF-α en miotúbuls diferenciats. D’altra banda, el TNF-α pot provocar apoptosi 

en gran varietat de cèl·lules i la via de senyalització més acceptada implica TRADD, FADD i la 

caspasa-8. L’activació de la caspasa-8 per TNF-α, activa conseqüentment la caspasa-3, la qual 

trenca múltiples proteïnes cel·lulars, provocant la fragmentació del DNA, una característica 

comuna de la mort apoptòtica (Baud and Karin, 2001). L’exposició dels miotúbuls C2C12 a 

TNF-α resulta en un augment significatiu de l’activitat caspasa-3.  L’activitat augmentada 

d’aquesta proteasa també s’ha confirmat per l’aparició del fragment tallat de la proteïna PARP, 

un substrat de la caspasa-3. A més a més, el tractament amb TNF-α resulta en un augment en la 

fragmentació de DNA associat a histones, efecte dependent de dosi, que és totalment revertit en 

presència de l’inhibidor pan-caspasa zVAD.fmk i parcialment, però de manera significativa, en 

presència de l’inhibidor selectiu de la caspasa-3, z-DEVD.fmk. L’augment de la fragmentació 

del DNA en el múscul esquelètic s’ha demostrat en el procés de la caquèxia en càncer (van 

Royen et al., 2000), però també després de l’administració intraperitoneal de TNF-α a rates 

(Carbo et al., 2002). Aquests descobriments, junt amb els nostres resultats, demostren un 

augment de l’activitat caspasa-3 i de la fragmentació de DNA després de l’exposició a TNF-α, 

indicant que aquesta citocina indueix apoptosi en miotúbuls diferenciats de forma directa. 

3.3 Efectes de la citocina IFN-γγγγ en l’apoptosi induïda per TNF-αααα: vies de 

senyalització implicades. 

L’exposició dels miotúbuls C2C12 a TNF-α en presència de la citocina IFN-γ, reverteix 

completament la inducció de l’activitat caspasa-3, trencament de la PARP i fragmentació del 

DNA associat a histones, indicant que, en el nostre model IFN-γ té efectes protectors de 

l’apoptosi induïda per TNF-α (Beg and Baltimore, 1996; Van Antwerp et al., 1996; Wang et al., 

1996). Una característica interessant de la senyalització de TNF-α és l’existència d’un crosstalk 

intensiu entre l’activació de les vies proapoptòtiques i NF-κB. En absència d’una activitat 

significativa de NF-κB, la susceptibilitat cel·lular a l’apoptosi induïda per TNF-α augmenta, 

mentre que l’activació de NF-κB activa gens antiapoptòtics que protegeixen les cèl·lules contra 

l’apoptosi induïda per TNF-α. En els miotúbuls C2C12 exposats a TNF-α en presència d’ IFN-

γ, s’ha trobat un augment de l’activació de NF-κB comparat amb els miotúbuls exposats només 

a TNF-α. Hem proposat dos mecanismes complementaris per explicar aquests resultats: el 
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primer està relacionat amb la regulació a la baixa de TNFR2 induïda per IFN-γ en miotúbuls 

C2C12 i el segon es basa en l’efecte inhibidor prèviament descrit d’un senyal intermediari de 

l’IFN-γ en l’activació de la via del NF-κB. 

Els nostres resultats que demostren la regulació a la baixa de TNFR2 després de 

l’exposició a IFN-γ, estan d’acord amb estudis previs que demostren efectes similars de la 

citocina en macròfags i en la línia cel·lular de carcinoma hepatocel·lular Hep G2 (Aggarwal and 

Pandita, 1994; Drapier and Wietzerbin, 1991). El mecanisme exacte pel qual es produeix aquest 

efecte no es comprèn completament, malgrat que s’ha proposat la implicació de la proteïna 

cinasa C (Aggarwal and Pandita, 1994). La regulació a la baixa del TNFR2 de superfície també 

s’ha demostrat després de l’exposició de monòcits d’humans a la citocina IL-10 (Joyce et al., 

1994). No s’han observat canvis en la immunoreactivitat de miotúbuls C2C12 exposats només a 

TNF-α; aquest resultat està d’acord amb estudis previs que demostren que l’exposició dels 

miotúbuls C2C12 a aquesta citocina no canvia l’expressió gènica (mRNA) de TNFR2 (Alvarez 

et al., 2002). Encara que el TNFR2 no té un domini de mort, està ben documentat que 

l’activació d’aquest subtipus de receptors de TNF-α pot augmentar considerablement la mort 

cel·lular induïda per TNFR1. L’estimulació de TNFR2 provoca una gran depleció de TRAF-2 

(Fotin-Mleczek et al., 2002; Li et al., 2002). L’intermediari TRAF-2 és crucial per a l’activació 

de NF-κB mitjançada per TNFR1. La coestimulació, en determinades cèl·lules, dels dos 

receptors TNFR1 i TNFR2, sempre resulta en una disminució de l’activació de NF-κB i 

producció de factors antiapoptòtics; i conseqüentment, en un augment de l’apoptosi, si 

comparem amb l’estimulació només de TNFR1 (Fotin-Mleczek et al., 2002). Aquest crosstalk 

apoptòtic dels subtipus de receptors de TNF-α pot explicar perquè la regulació a la baixa del 

TNFR2 en miotúbuls C2C12 exposats a IFN-γ resulta en una activitat incrementada de NF-κB i 

una disminució de la mort cel·lular programada després de l’estimulació amb TNF-α. D’altra 

banda, altres autors han proposat que el TNFR2 pot actuar mitjançant un mecanisme conegut 

com ligand passing, pel qual la gran afinitat de TNFR2 per TNF-α amb una ràpida associació i 

dissociació, incrementa la concentració local de TNF-α en les immediacions dels receptors 

TNFR1 que uneixen el TNF-α que prové del TNFR2 i desencadenen la maquinària apoptòtica 

(Tartaglia et al., 1993). 

A més de la regulació a la baixa del receptor TNFR2, IFN-γ senyalitza principalment a 

través del transductor de senyals Janus cinasa i l’activador transcripcional (Stat)1 (Schroder et 

al., 2004), i és ben conegut que Stat1 actua com un regulador constitutiu negatiu de l’activació 

de NF-κB depenent de TNF-α. Per unió amb el seu receptor, IFN-γ indueix la fosforilació del 

factor latent citosòlic Stat1, que es dissocia del complex del receptor i es transloca al nucli, on 

STAT1 no és capaç d’interactuar amb el complex TNFR1, permetent una activació depenent de 

TNF-α més forta de NF-κB (Wang et al., 2000; Wesemann and Benveniste, 2003). 
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Quan és activat, el factor de transcripció NF-κB es transloca al nucli on activa diferents 

gens, incloent els de c-IAP1 i c-IAP2, dos membres de la família de gens inhibidors de 

l’apoptosi (IAP) (Deveraux and Reed, 1999; Salvesen and Duckett, 2002). c-IAP1 i c-IAP2 són 

inhibidors directes de determinades proteases de mort cel·lular, que inclouen les caspases -7, -8, 

-9 i -3 (Roy et al., 1997; Salvesen and Duckett, 2002); en aquest estudi ens hem centrat en la 

proteïna c-IAP1 perquè s’ha demostrat que bloqueja la mort cel·lular programada induïda per 

TNF-α en cèl·lules leucèmiques humanes U937 per inhibició de les caspases -8 i -3 i 

despolarització mitocondrial (Partheniou et al., 2001). En aquest context, els efectes protectors 

de la citocina IFN-γ sobre l’apoptosi induïda per TNF-α en miotúbuls C2C12, podria ser 

explicada per un augment de l’expressió de la proteïna c-IAP1 mediat per NF-κB, que podria 

participar junt amb altres factors antiapoptòtics, per inhibir la mort cel·lular programada. 

Resulta interessant el fet que c-IAP1 és també un component estructural integral del complex 

TNFR2 a través de la interacció amb TRAF2 (Fotin-Mleczek et al., 2002; Salvesen and Duckett, 

2002). L’estimulació del TNFR2 resulta en una depleció de c-IAP1 mitjançada per TRAF2 

(Fotin-Mleczek et al., 2002). En aquest sentit, l’augment de la immunoreactivitat de la proteïna 

antiapoptòtica c-IAP1 en els miotúbuls C2C12 exposats a TNF-α i IFN-γ, podria ser resultat de 

la degradació disminuïda, deguda a la regulació a la baixa del TNFR2 induïda per IFN-γ. Un 

resultat inesperat d’aquest estudi és que l’IFN-γ, per ell mateix, indueix nivells augmentats de la 

proteïna c-IAP1 en els miotúbuls C2C12; per aquesta raó, hi ha la possibilitat que les cèl·lules 

exposades a TNF-α i IFN-γ, tinguin un augment de la immunoreactivitat de c-IAP1 resultat 

únicament de la cascada de senyalització d’IFN-γ. Pel que coneixem, Stat1 no controla la síntesi 

de c-IAP1 a nivell transcripcional, però els nivells citosòlics de la proteïna estan regulats per 

mecanismes complexes; d’aquesta manera, els nivells de c-IAP1 poden ser modificats per 

degradació pel proteasoma mitjançada per ubiquitina (Yang and Li, 2000), per caspases (Clem 

et al., 2001), pel trencament mediat per serin-proteases (Jin et al., 2003) i també per translocació 

entre els compartiments nuclear i citosòlic (Vischioni et al., 2004). Finalment, la seva activitat 

antiapoptòtica podria ser contrarestada per la interacció d’antagonistes com Smac/Diablo, que el 

prevé l’activitat antiapoptòtica per unió a cIAP-1 i per inhibició de caspases (Du et al., 2000; 

Verhagen et al., 2000). Aquests resultats suggereixen que l’augment dels nivells de c-IAP1 

després del tractament amb d’IFN-γ, podria contribuir als efectes protectors d’aquesta citocina 

en l’apoptosi induïda per TNF-α en miotúbuls C2C12, encara que caldrien més estudis per 

entendre completament la implicació de les proteïnes IAP en aquest fenomen.  

El paper de les cinases p38MAPK i ERK en l’apoptosi induïda per TNF-α és 

controvertit; així i tot, s’ha demostrat que els cristalls de pirofosfat càlcic inhibeixen l’apoptosi 

induïda per TNF-α en neutròfils per repressió de l’activitat de la p38MAPK induïda per TNF-α 

en una manera dependent d’ERK (Tudan et al., 2004). Els nostres resultats indiquen que l’IFN-γ 
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no modula l’estat de fosforilació d’aquestes cinases estimulades per TNF-α. Junts, aquests 

resultats suggereixen que les vies de senyalització de la p38MAPK i Raf/MEK/ERK no estan 

implicades en els efectes antiapoptòtics d’IFN-γ en l’apoptosi induïda per TNF-α en miotúbuls 

C2C12. 

Akt es fosforila en resposta a una gran varietat d’estímuls i juga un paper central en la 

promoció de la supervivència cel·lular per oposició a les vies apoptòtiques (Lawlor and Alessi, 

2001). Tant l’IFN-γ com el TNF-α són capaços d’estimular Akt, i l’activació de NF-κB induïda 

per TNF-α en cardiomiòcits depèn de l’activitat Akt (Condorelli et al., 2002; Navarro et al., 

2003). Addicionalment, s’ha demostrat que les citocines que senyalitzen per la via Jak/Stat, com 

a l’IFN-γ, indueixen la supervivència cel·lular via PI3-K/Akt (Dolcet et al., 2001). En el nostre 

model no es detecta un efecte sinèrgic en l’estat de fosforilació d’Akt quan els miotúbuls C2C12 

es tracten conjuntament amb IFN-γ i TNF-α; aquest resultat indicaria que IFN-γ no és capaç de 

contrarestar l’apoptosi induïda per TNF-α en aquestes cèl·lules mitjançant la potenciació de la 

via PI3-K/Akt.  

IFN-γ té aplicacions clíniques, i en un estudi pilot recent es va administrar IFN-γ  humà 

intramuscular, com a immunoadjuvant per a quimioteràpia, a malalts amb tuberculosi pulmonar 

resistent a fàrmacs, una malaltia crònica comunament associada amb caquèxia (Macallan et al., 

1998) la citocina va ser tolerada i, de forma interessant, l’índex de massa corporal va augmentar 

en general (Suarez-Mendez et al., 2004). Aquest resultat, junt amb els presents, ens suggereixen 

l’ús clínic de l’IFN-γ com a immunoadjuvant per al tractament de la caquèxia quan està 

associada amb nivells de la citocina TNF-α elevats en plasma; d’aquesta manera proposam 

l’estratègia “citocina anticitocina” com una nova eina terapèutica contra la pèrdua de massa 

muscular. 

En resum, el present estudi demostra que la citocina TNF-α indueix directament 

apoptosi en miotúbuls diferenciats; el que reforça la hipòtesi de que la mort cel·lular 

programada és un mecanisme potencial pel qual la pèrdua de massa muscular té lloc en 

malalties inflamatòries o cròniques. En aquest sentit, estudis previs han mostrat que els malalts 

d’ELA presenten nivells elevats de TNF-α (Poloni et al., 2000), per la qual cosa la pèrdua de 

massa muscular en ELA podria ser deguda als nivells elevats d’aquesta citocina. A més, l’efecte 

antiapoptòtic de TNF-α va ser revertit en presència d’ IFN-γ per dos mecanismes 

complementaris: la regulació a la baixa de TNFR2 i l’augment de l’activitat del factor de 

transcripció NF-κB dependent de TNF-α; que resulta en uns nivells augmentats de la proteïna 

inhibidora de l’apoptosi c-IAP1 (Figura 67). 
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FIGURA 67. IFN-γγγγ prevé l’apoptosi induïda per TNF-αααα en miotúbuls C2C12 mitjançant la 

regulació a  la baixa de TNFR2 i un augment de l’activitat NF-κκκκB. La citocina proinflamatòria TNF-α 

pot actuar mitjançant la unió a dos subtipus de receptor: TNFR1 i TNFR2. TNFR1 conté dominis de mort 

(verd) capaços de desencadenar la mort apoptòtica per activació de caspases, que duen a la fragmentació 

de la PARP i del DNA entre d’altres. El TNF-α també pot unir-se a TNFR2, que encara que no té dominis 

de mort, actuaria en el que és conegut com ligand passing, és a dir, un mecanisme pel qual TNFR2 té una 

gran afinitat pel TNF-α, el que incrementaria la concentració local de TNF-α als voltants de TNFR1 i per 

tant, l’activació de la maquinària apoptòtica. D’altra banda, en condicions normals, el TNF-α és un 

activador de la via del NF-κB, però la presència de Stat-1 evita aquesta activació. IFN-γ protegeix els 

miotúbuls C2C12 de l’apoptosi induïda per TNF-α degut a que provoca una regulació a la baixa de 

TNFR2, amb la qual cosa no hi hauria tant de TNF-α que passaria al TNFR1, i per la fosforilació de Stat-

1, via JAK/STAT, que permet la translocació nuclear de NF-κB, el que produeix la transcripció del gen 

de la proteïna antiapoptòtica c-IAP1 que inhibeix la mort cel·lular programada causada per la citocina 

TNF-α. 
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4. DISCUSSIÓ FINAL 

L’ELA és una malaltia neurodegenerativa que provoca una pèrdua selectiva de 

motoneurones. Estudis previs han proposat diferents mecanismes implicats en la patogènesi de 

la malaltia com la pèrdua de suport tròfic, l’excitotoxicitat glutamatèrgica o el dany produït per 

l’activació excessiva dels receptors del neurotransmissor excitador glutamat, la disfunció 

mitocondrial, la formació d’agregats proteics, la disfunció del transport axonal i la 

neuroinflamació. En aquesta tesi s’han explorat diferents mecanismes implicats en la 

degeneració de motoneurones, i s’han delineat les vies de senyalització que podrien estar 

implicades en aquesta degeneració. El VEGF és un factor neuroprotector i s’ha implicat en la 

patogènesi de l’ELA, per la qual cosa s’han estudiat els seus efectes en la viabilitat de les 

motoneurones espinals. A més, encara que tradicionalment, l’ELA s’ha definit com una malaltia 

que afecta de manera selectiva les motoneurones, en els darrers anys s’ha mostrat la implicació 

d’altres tipus cel·lulars no neuronals en la patologia. A més, s’han descrit nivells elevats de 

TNF-α en malalts que podrien estar relacionats amb la pèrdua de massa muscular associada a 

l’ELA. 

S’ha demostrat que tant l’excitotoxicitat glutamatèrgica com la privació de sèrum 

provoquen una pèrdua selectiva de motoneurones espinals i que el VEGF evita aquesta 

degeneració. Aquests resultats suggereixen que el VEGF podria tenir efectes terapèutics en la 

prevenció de la pèrdua de motoneurones en l’ELA humana. VEGF exerceix els seus efectes 

neuroprotectors via VEGFR2, que activa la via de la PI3-K/Akt. Aquesta via, degut al 

restabliment dels nivells de Bcl-2 i survivina en condicions d’excitotoxicitat, o bé, per inhibició 

de la via de la p38MAPK en condicions de privació de sèrum, evita la mort de les 

motoneurones, el que indica la seva importància en la supervivència de les motoneurones 

espinals i podria ser una bona diana terapèutica. 

 Estudis previs han demostrat la presència de nivells elevats de TNF-α en malalts 

d’ELA. D’acord, amb el publicat per altres grups, la citocina proinflamatòria TNF-α actuant 

sobre diferents tipus cel·lulars d’una banda, perpetua l’excitotoxicitat mitjançada per glutamat, 

el que afavoreix la mort excitotòxica de les motoneurones espinals, i d’altra banda, pot actuar 

sobre les cèl·lules musculars i provocar-ne la degeneració. L’estudi dels efectes de la citocina 

proinflamatòria TNF-α sobre l’excitotoxicitat glutamatèrgica en motoneurones espinals, ha 

demostrat l’efecte potenciador de la citocina, el que suggereix que la pèrdua de motoneurones 

en ELA podria ser deguda a l’acció combinada d’uns nivells elevats de glutamat i de citocines 

com el TNF-α. Aquesta potenciació, està produïda per una regulació a la baixa del transportador 

de glutamat GLT-1, una modulació de la funcionalitat dels receptors de glutamat i un augment 

de l’estrès oxidatiu; en aquests fenòmens sembla tenir una gran importància la via de NF-κB. En 

aquest sentit, el CAPE és un flavonoide que a més d’inhibir la via de NF-κB té efectes 
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antioxidants i evita la mort de les motoneurones deguda a la potenciació de l’excitotoxicitat 

induïda per TNF-α, el que suggereix el seu potencial terapèutic per evitar la degeneració de 

motoneurones.  

 En aquest sentit, la pèrdua de motoneurones en l’ELA va acompanyada d’atròfia 

muscular, el que suggereix una disminució en el procés de miogènesi que assegura una 

renovació de cèl·lules musculars o bé una pèrdua accentuada d’aquestes cèl·lules. S’ha 

demostrat la citocina TNF-α provoca l’apoptosi en miotúbuls diferenciats, pel que es suggereix 

aquest mecanisme com a causa de la pèrdua de massa muscular associada a nivells elevats de 

TNF-α. L’estrès oxidatiu juga un paper important en els processos que duen a la pèrdua de 

massa muscular que estan causats per gran varietat de condicions i malalties, i en aquest sentit, 

sembla tenir importància la via de NF-κB. L’IFN-γ pot evitar l’efecte apoptòtic de TNF-α 

mitjançant la regulació a la baixa de TNFR2 i l’augment de l’activitat del factor de transcripció 

NF-κB dependent de TNF-α, el que suggereix un paper important d’aquestes vies o del propi 

IFN-γ per evitar la pèrdua de massa muscular. 

 Tots aquests resultats reforcen la hipòtesi que la patogènesi de l’ELA és el resultat de la 

convergència d’una sèrie de factors, més que un únic factor, perquè es produeixi una 

degeneració selectiva de motoneurones. Un major enteniment de les bases moleculars de la 

pèrdua de motoneurones pot permetre el desenvolupament d’estratègies terapèutiques adients 

que evitin la mort dels malalts (Figura 68). 
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FIGURA 68. Mecanismes implicats en la patogènesi de l’ELA. En l’ELA s’han implicat múltiples 

mecanismes que inclouen l’excitotoxicitat glutamatèrgica, la pèrdua de suport tròfic i la neuroinflamació. 

En aquesta tesi s’ha mostrat la implicació d’aquests 3 mecanismes en la degeneració de motoneurones, 

així com l’efecte de la citocina neuroprotectora VEGF. D’altra banda, els nivells elevats de TNF-α, 

resultat de la neuroinflamació, participen en la pèrdua de massa muscular que pot ser revertida per la 

citocina IFN-γ. 
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VI. CONCLUSIONS 

 

 Les principals conclusions derivades d’aquesta tesi són les següents: 

1. En el cultiu organotípic de medul·la espinal de rata, la inhibició crònica de la recaptació 

de glutamat mitjançant treohidroxiaspartat (THA) indueix un increment dels nivells 

extracel·lulars de glutamat i provoca la mort de les motoneurones espinals, el que 

recolza la hipòtesi que la pèrdua de motoneurones en ELA podria ser deguda a 

excitotoxicitat. 

2. El factor de creixement vascular endotelial (VEGF) protegeix de la degeneració 

excitotòxica i per privació de sèrum de les motoneurones espinals en cultiu organotípic 

de medul·la espinal. 

3. Els efectes neuroprotectors del VEGF en motoneurones espinals estan relacionats amb 

l’activació de la via de senyalització de la PI3-K/Akt. En condicions d’excitotoxicitat 

l’activació d’aquesta via du al restabliment dels nivells de les proteïnes antiapoptòtiques 

Bcl-2 i survivina. En condicions de privació de sèrum provoca la inhibició de la cinasa 

proapoptòtica p38MAPK. 

4. L’excitotoxicitat crònica per inhibició de la recaptació de glutamat produeix una 

resposta neuroinflamatòria caracteritzada per l’alliberació de TNF-α, l’augment de 

l’expressió de la ciclooxigenasa-2 i una activació microglial. 

5. La citocina proinflamatòria TNF-α potencia la mort excitotòxica de les motoneurones 

espinals en un mecanisme que implica la regulació a la baixa del transportador astroglial 

de glutamat GLT-1 amb el conseqüent augment dels nivells de glutamat,  l’augment de 

la funcionalitat dels receptors de glutamat, l’increment de l’estrès oxidatiu en la 

medul·la espinal i un augment de l’activitat del factor de transcripció NF-κB. 

6. El fenetil èster de l’àcid cafeic (CAPE) evita la potenciació de l’excitotoxicitat 

glutamatèrgica mitjançant dos mecanismes complementaris: d’una banda, inhibeix la 
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translocació nuclear de NF-κB, el que restableix els nivells de GLT-1, i d’altra banda, 

actua com antioxidant evitant l’increment de l’estrès oxidatiu. 

7. El TNF-α indueix apoptosi en miotúbuls C2C12 diferenciats, el que reforça la hipòtesi 

que la mort cel·lular programada de les fibres musculars és el mecanisme potencial de la 

pèrdua de massa muscular en malalties en les que s’han descrit nivells elevats d’aquesta 

citocina. 

8. L’efecte apoptòtic de TNF-α en els miotúbuls pot revertir-se en presència d’IFN-γ per 

dos mecanismes complementaris: la regulació a la baixa de TNFR2 i l’augment de 

l’activitat del factor de transcripció NF-κB dependent de TNF-α; que resulta en uns 

nivells augmentats de la proteïna inhibidora de l’apoptosi c-IAP1. 
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