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Quin era l’objectiu del projecte? 

Estudiar el potencial d’uns receptors immunològics reguladors de la funció microglial -

CD200R1, TREM-2 i la família CD300- com a diana terapèutica a les lesions medul·lars i 

cerebrals. Creiem que l’expressió d’aquests receptors pot estar alterada en aquestes 

patologies i que la modulació de la resposta inflamatòria mitjançant una acció sobre 

aquests receptors pot tenir un paper neuroprotector.  

 

Què han descobert? 

Que l’expressió de CD200 i CD200R1 mostra alteracions en un context d’inflamació; 

que la resposta inflamatòria microglial pot ser modulada mitjançant una acció sobre el 

receptor inhibitori microglial CD200R1; que la inhibició de l’activació microglial 

mitjançant una acció sobre CD200R1 podria tenir un paper neuroprotector a lesions 



 
 

medul·lars i cerebrals; que s’ha identificat un lípid de la membrana cel·lular, 

l’esfingomielina, com a lligand de CD300; que l’expressió de CD300 es modifica en un 

context d’inflamació, malgrat que aquest receptor pot tenir un paper dual pro i 

antiinflamatori i que el patró d’expressió de TREM-2  està modificat en el 

desenvolupament postnatal i es relaciona amb diferents fenotips microglial.  

En definitiva, hem demostrat que la resposta inflamatòria associada a lesions cerebrals 

i medul·lars pot ser modulada mitjançant una acció sobre receptors immunològics 

reguladors de la funció microglial. El desenvolupament d’eines que permetin modular la 

funció d’aquests receptors, ja sigui actuant sobre la seva expressió o sobre la seva 

activació, pot resultar útil per inhibir el dany neuronal a lesions cerebrals i medul·lars 

adquirides. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

El coneixement dels mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en el 

desenvolupament de dany a les lesions agudes del sistema nerviós central és 

imprescindible en la cerca de dianes potencials per ser tingudes en compte des d’un 

punt de vista terapèutic. En el cas del nostre projecte, mostrem que, mitjançant una 

acció sobre uns determinats receptors inhibitoris immunes presents a les cèl·lules 

microglials, podem contribuir a inhibir la resposta inflamatòria d’aquestes cèl·lules i 

disminuir el dany que aquesta resposta inflamatòria indueix de manera secundària a 

lesions agudes del sistema nerviós central. Aquests resultats poden ajudar a dissenyar 

estratègies terapèutiques per a processos de dany neuronal on la neuroinflamació juga 

un paper i posen de manifest l’interès per desenvolupar aproximacions terapèutiques 

que tinguin una acció sobre l’expressió o la funció d’aquests receptors.  


