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Quin era l’objectiu del projecte? 

Generar prova científica sobre el paper de lípids importants en la hipòxia cerebral i 

definir el seu paper neuroprotector per al desenvolupament de teràpies eficaces que 

poden atenuar l'impacte important de la hipòxia sobre la funció cerebral, tant en adults 

com en nounats. 

 

Què han descobert? 

S’ha estudiat el paper de dues aciletanolamides importants en la hipòxia cerebral, i 

s’ha observat que la palmitoïletanolamida (PEA) és un neuroprotector en models 

d'hipòxia-isquèmia neonatal en rata, així com l'eficàcia neuroprotectora de 

l’oleoïletanolamida (OEA) en models murins d'hipòxia isquèmica perinatal. Així mateix, 

s'ha estudiat l'expressió del sistema PPARalfa-NAPE-PLD en cervells que han tingut 

asfíxia, i s’observa que està alterada en l’hipocamp i associada a canvis de 

comportament, danys que no es reverteixen completament per PEA ni per OEA. També 

s’ha estudiat una nova nanoemulsió, patentada i publicada (Nanomedicine), que 

permet l'administració eficaç d'un compost hidrofòbic com és l’OEA per via oral. S'ha 



dut a terme una caracterització completa de l’octadecil-propilsulfamida, i es confirmen 

les seves característiques com agonista PPAR-alfa i la seva possible utilitat terapèutica 

en la reversió dels dèficits de memòria induïts per la hipòxia isquèmica en ratolins. 

També s'ha observat un paper neuroprotector dels receptors cannabinoides CB2 en les 

lesions cerebrals induïdes per hipòxia isquèmica mitjançant la modulació d’un factor 

d’inflamació (proteïna TIM-3) en microglia i les alteracions motores. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Les dues aciletanolamides estudiades, la PEA i l'OEA, tenen funcions neuroprotectores 

en models murins d'hipòxia isquèmica neonatal i perinatal, redueix els dèficits de 

memòria i els canvis patològics en el cervell associats amb la lesió; aquests resultats 

podrien facilitar la seva implementació a la clínica. A més, la modulació de l'expressió 

del sistema PPARalfa-NAPE-PLD-FAAH en aquests models, principalment en l'hipocamp, 

associat amb alteracions de comportament, podria ser interessant per trobar noves 

dianes terapèutiques. Així mateix, els anàlegs d'OEA-PEA recentment desenvolupats i 

caracteritzats són dianes terapèutiques prometedores per al dany cerebral induït per 

isquèmia. Una teràpia combinada amb antagonistes de CB2 i de TIM-3 podria 

proporcionar noves dianes per disminuir la inflamació durant la hipòxia isquèmica i per 

a la reducció de dèficits funcionals i motors relacionats. 


