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Quin era l’objectiu del projecte? 

L'objectiu principal del projecte era doble: primer, mantenir actiu un circuit neuronal 

després d'una lesió mitjançant l'ús de tècniques optogenètiques i fotofarmacològiques, 

i segon, avaluar si l'ús d'aquests marcapassos d'activitat neuronal controlats amb llum 

afavoreixen una millor recuperació del dany neuronal original. Les aproximacions 

experimentals s'han fet totes “in vivo”, utilitzant uns animals que ofereixen grans 

possibilitats per a l'estudi de les lesions traumàtiques en el sistema nerviós: els 

capgrossos de l'espècie Xenopus tropicalis. 

 

Què han descobert? 

Hem estat capaços de generar compostos que a) presenten una activitat farmacològica 

que ve controlada per l'exposició a llum “in vitro”, i b) exerceixen un control sobre el 

sistema nerviós “in vivo”. Per exemple, hem estat capaços de fer que un capgròs, 

després de ser exposat a la molècula alloswitch-1, nedi o es quedi quiet en funció de si 

s'il·lumina amb llum verd o blau, respectivament. És a dir, hem creat un marcapàs 

optofarmacològic, mitjançant el qual podem assumir el control dels circuits que 

governen l'activitat motora d'un animal. També hem estat capaços de veure la 

reparació d'un circuit a temps real, concretament, del nervi olfactiu dels capgrossos 

utilitzant animals modificats genèticament. Actualment estem provant els marcapassos 



optofarmacològics en aquests animals per veure si aconseguim millorar el procés de 

reformació de la via nerviosa danyada. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

La principal aplicació pràctica és el fet d'haver aconseguit una prova de principi que 

l'any 2010 era una hipòtesi. Sabem com fer eines farmacològiques que mitjançant 

l'exposició a llum poden ser actives o no, capaces de regular l'activitat neuronal de 

forma selectiva. Sense fer modificacions genètiques, ja és possible controlar l'activitat 

d'un grup de neurones afectades per una lesió i, per tant, evitar que quedin 

silenciades. El gran nombre i velocitat de les dades obtingudes en amfibis fan que els 

nostres resultats es puguin traslladar a rosegadors, utilitzant models experimentals de 

lesions traumàtiques del sistema nerviós. 


