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1. Resum  

 

L’objectiu principal del projecte coordinat era aprofundir els coneixements científics 

sobre els mecanismes endògens de neuroprotecció que de manera natural s’activen a 

les neurones que pateixen les conseqüències d’una lesió, per tal d’utilitzar-los en el 

disseny de noves estratègies terapèutiques efectives contra el dany al sistema nerviós. 

Una de les dianes estudiada va ser SIRT1, una deacetilasa d’histones, que intervé en 

respostes cel·lulars en entorns adversos.  

 

Hem desvelat alguns dels mecanismes moleculars de neuroprotecció que s’activen en 

les motoneurones de la medul·la espinal quan són sotmeses a arrencament del seu axó 

per traumatisme sobre el nervi perifèric.  

 

Això ens ha permès descobrir i patentar una nova combinació de fàrmacs que exerceix 

un efecte neuroprotector, antiinflamatori i regenerador del sistema nerviós en un 

model de trauma greu com l’avulsió de nervi perifèric. 

 

Igualment hem descobert una mena de vectors virals adenoassociats (els de serotip 

AAVrh10), que inserits intratecalment o intracranialment, transdueix les motoneurones 

espinals i neurones hipotalàmiques, respectivament. Això ens ha permès explorar el 

seu potencial terapèutic per sobreexpressar la proteïna SIRT1. Els resultats obtinguts 

demostren que aquesta estratègia ens permet neuroprotegir les motoneurones espinals 

avulsionades i també reduir la transformació hemorràgica, una complicació de mal 

pronòstic, en un model d’isquèmia cerebral transitòria. 

 

La rellevància d’aquest projecte rau sobretot en la possibilitat de l’ús terapèutic, tant 

dels fàrmacs trobats com dels vectors vírics desenvolupats per a les lesions de nervi 

perifèric i per fer minvar aspectes rellevants produïts per les isquèmies cerebrals.  

 

 

2. Resultats  

 

La gran majoria de les lesions neurals es produeixen per contusió, tracció, compressió 

o isquèmia. Els danys per estirament o tracció dels nervis perifèrics són freqüents i es 

veuen associats a lesions osteoarticulars, especialment fractures i luxacions més 
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comunes relacionades amb lesions d’esquena i maluc. El nervi perifèric té una gran 

resistència a la tracció, però és de molt limitada elasticitat. Això fa que els mecanismes 

de tracció violenta puguin produir dany neural de gran extensió. Per exemple, quan 

una persona és projectada des d’una motocicleta i la seva esquena impacta al terra, es 

pot produir una forta tracció dels components del plexe nerviós braquial que entronca 

des de la mà al coll, tot desconnectant-los del sistema nerviós central (SNC). En 

aquests casos les reparacions obliguen a passar per la cirurgia de reimplantació. Però 

les oportunitats d’èxit de la reimplantació depenen en gran mesura de tractaments 

neuroprotectors, actualment inexistents, que permetin sustentar la població neural que 

altrament morirà com a conseqüència de la desconnexió. Altres lesions possibles però 

menys greus que es poden donar poden ser per simple compressió del nervi, que 

poden produir-se en una varietat de situacions, com per exemple posicions corporals 

inapropiades. Un dels casos més freqüents d’aquesta categoria és la síndrome del túnel 

carpià. En aquesta síndrome, la pressió del túnel sobre el nervi medià causa 

neuropatia, que es pot caracteritzar per petites molèsties, sensacions de formigueig, 

fins a dificultats de moviments de la mà i dolor. 

 

La recuperació de les lesions traumàtiques depèn fonamentalment de la gravetat de la 

lesió axonal i la proximitat a l’SNC. A la medul·la espinal, les neurones motores o 

motoneurones (MN) poden regenerar els seus axons i, de fet, inicien programes 

moleculars per formar novament els seus axons i enviar-los cap als nervis. Però alhora, 

la formació de teixit cicatricial glial a la interfície entre la medul·la espinal i l’arrel del 

nervi afectat actua com barrera i dificulta la regeneració axonal. Així, només al voltant 

d’un 50% dels axons aconsegueixen penetrar-hi distalment. D’aquests, el seu 

creixement regeneratiu pot ser d’un 1 mm per dia, en un recorregut ampli en l’humà, 

que presenta dificultats per sostenir-se i mentrestant el múscul es va atrofiant. Per 

tant, un nombre encara inferior d’axons acaben arribant a la seva destinació i es 

reinnerven amb cert èxit, la qual cosa és altament insuficient per a la recuperació 

funcional. En aquest sentit, les lesions que afecten les extremitats inferiors tendeixen a 

ser més difícils de recuperar, en part perquè els músculs estan més distants i per tant 

necessiten més temps per a la regeneració nerviosa. Per tant, trobar fàrmacs adients 

que accelerin aquesta regeneració és cabdal. 

 

Un altre tipus de lesió aguda que es pot esdevenir al sistema nerviós és la isquèmia 

cerebral. L’ictus és una de les malalties cerebrovasculars més freqüents i s’esdevé 
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quan el teixit neural deixa de rebre sang, bé per trombosis o embòlia principalment o 

bé per hemorràgia. La rehabilitació permet la recuperació de les funcions alterades 

després d’un episodi d’ictus, però en molts casos les seqüeles greus es mantenen als 

malalts, com la pèrdua de la parla, depressió i afectació locomotriu. El cervell té una 

gran dependència del flux sanguini, que li aporta l’oxigen i la glucosa necessaris per 

efectuar les seves funcions.  

 

La isquèmia cerebral desencadena una sèrie de fenòmens que poden portar a la mort 

cel·lular si la isquèmia és de prou intensitat i es perllonga en el temps. Inicialment es 

produeix una depleció energètica i s’alliberen molècules que produeixen excitotoxicitat i 

estrès oxidatiu en el teixit isquèmic (cascada isquèmica); seguidament s’engega una 

resposta inflamatòria local, que pot amplificar el dany cerebral isquèmic (cascada 

neuroinflamatòria). Una de les complicacions més temudes de l’infart cerebral és la 

transformació hemorràgica (TH) que apareix en més del 10% dels pacients. El seu 

paper en el pronòstic dels pacients és discutit, però la transformació hemorràgica 

simptomàtica causada per un hematoma de gran dimensió s’associa a pitjor evolució. 

L’ús del tractament fibrinolític afavoreix la reperfusió del teixit, però al mateix temps el 

risc d’extravasació. Per tant, és fonamental conèixer millor tant la fisiopatologia de la 

TH com els seus factors predictors. L’alteració de la barrera hematoencefàlica és 

responsable de la TH i es produeix per alliberament de components plasmàtics i del 

teixit cerebral, tot provocant un deteriorament de la paret del endoteli vascular.  

Com hem esmentat, en la pràctica clínica no s’administra actualment cap medicament 

o solució terapèutica neuroprotectora efectiva, tant per a casos aparentment distals 

com el dany als nervis perifèrics, o en casos com la isquèmia cerebral. Creiem que això 

pot ser en part pel fet que l’abordatge científic ha estat obligadament simplista i s’ha 

basat en la modificació d’una única diana per a l’establiment de teràpies. Aquest 

coneixement de base continua sent molt important per construir un conjunt de 

coneixement més complexos, que ens aproximin a la realitat. Però avui dia, amb el 

desenvolupament d’eines bioinformàtiques i computacionals poderoses que ens 

permeten manejar moltes bases de dades de coneixement molecular disponibles, 

podem començar a fer altres abordatges que ens apropin a noves teràpies 

neuroprotectores més efectives. 

 

En aquest sentit, el nostre objectiu era ampliar el coneixement dels mecanismes 

neurodegeneratius, però sobretot comparar-los amb els que la mateixa neurona posa 
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en marxa, molt efectivament en molts casos, per sobreposar-se a lesions subletals i 

per regenerar les seves connexions neurals. Això és punt comú i desitjable en 

qualsevol fisiopatologia de l’SNC. Entre les nostres hipòtesis inicials figurava la creença 

que si érem capaços de potenciar els mecanismes endògens, naturals i que engeguen 

les mateixes neurones, potser seríem capaços de donar-li les eines adients per 

sobreposar-s’hi. Per tant, el nostre objectiu principal era idear i explorar noves 

estratègies terapèutiques per lesions traumàtiques o per dany isquèmic al sistema 

nerviós. Hem treballat amb dues estratègies: l’ús d’una combinació de fàrmacs de 

reposició i la teràpia gènica basada en una proteïna que controla l’expressió de 

diversos gens per a modificacions epigenètiques d’histones i factors de transcripció.  

Per aconseguir el primer objectiu, vam idear un disseny experimental basat en una 

anàlisi integral i computacional de dades empíriques recollides de models animals 

d’avulsió d’arrels del nervi ciàtic. Es va escollir aquest model per la llarga trajectòria de 

coneixement experimental que té el nostre grup, i que, per tant, ens permetia centrar 

molt bé els moments idonis de la recollida de mostres per efectuar les anàlisis dels 

canvis de proteïnes (proteòmica) al teixit, en resposta a una lesió d’arrencament del 

nervi (que resultarà en mort massiva de les MN espinals) i comparar-ho amb la 

resposta que s’esdevé quan només es talla l’axò i es cus, tot permetent la 

supervivència endògena de les MN i la seva regeneració. Mitjançant anàlisi 

computacional d’aquestes dades es van descobrir, per un costat, els mecanismes 

moleculars implicats en la degeneració i, per un altre, els mecanismes endògens de 

neuroprotecció de manera diferencial. D’altra banda, vam utilitzar les mateixes dades 

en models sofisticats d’anàlisi computacional per originar xarxes de proteïnes que 

configuren mapes específics associats a cada condició fisiopatològica. Gràcies a l’ús 

d’eines computacionals basades en la intel·ligència artificial neural que aprèn de la 

conducta molecular biològica, vam preguntar al sistema quins eren els fàrmacs capaços 

de canviar-nos un mapa específic d’una situació neurodegenerativa en un mapa 

específic d’una situació neuroprotectora i regeneradora. Aquest rastreig de bancs de 

dades de drogues d’ús actualment en clínica va donar lloc a una col·lecció de diverses 

combinacions de drogues possibles. Vam seleccionar-ne tres per a la seva validació 

posterior com a agents neuroprotectors emprant el model de lesió perifèrica per avulsió 

d’arrel. Una de les quals va resultar un agent amb capacitat neuroprotectora, capacitat 

de reducció de la reactivitat glial, que estimulava el perfil regenerador de les MN i que, 

teòricament, no produiria dolor neuropàtic, d’aparició molt comuna després d’aquest 

tipus de lesió. A més a més, vam decidir explorar-ne més enllà la capacitat 
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proregenerativa utilitzant un model de compressió del nervi. I vam comprovar que el 

tractament efectivament accelerava la regeneració nerviosa, millorava la reinnervació 

muscular i la recuperació funcional locomotora en els animals lesionats tractats 

respecte dels tractats només amb tampó vehicle. 

 

La segona estratègia va consistir a explorar el potencial d’ús de la teràpia gènica com a 

novetat en el tractament de traumatismes i isquèmies del sistema nerviós. En primer 

lloc vam analitzar i establir el serotip víric ideal per emprar com a vehicle en aquest 

tipus de teràpia. Vam trobar que el serotip AAVrh10 era el que millor permetia la 

sobreexpressió de qualsevol gen, específicament en les MN de la medul·la espinal i en 

molts nuclis del cervell, els hipotalàmics entre d’altres. L’administració diferencial 

d’aquest vector, a través de punció lumbar per transduir MN, i intracerebral per 

transduir l’hipotàlem, permet utilitzar el mateix vector terapèutic sobre cèl·lules dianes 

ben diferenciades.  

 

Vam produir un vector que sobreexpressava la proteïna anomenada sirtuina 1 (SIRT1) 

a les neurones. Aquesta proteïna està implicada en molts processos biològics i s’ha vist 

que té un important paper en patologies del sistema nerviós. En malalties 

neurodegeneratives, SIRT1 intervé en la degradació de proteïnes agregades i 

neurotòxiques que s’acumulen als cervells de malalts d’Alzheimer, per exemple. SIRT1 

té un paper clau en l’alentiment del deteriorament que es produeix durant l’envelliment 

cel·lular, ja que té efecte antioxidant i antiinflamatori i és determinant en els processos 

cognitius a l’hipocamp. També a l’endoteli vascular, SIRT1 protegeix del dany isquèmic. 

A més, la sobreexpresió de SIRT1 a l’hipotàlem protegeix contra alguns esdeveniments 

associats a l’envelliment, ja que en models experimentals animals s’ha vist que 

disminueix les alteracions del son. L’hipotàlem és el nucli cerebral que controla la 

glucèmia i, per tant, la seva estimulació podria ajudar en aquest sentit després d’una 

isquèmia. Basats en aquestes darreres observacions, hem desenvolupat un model que 

consisteix en l’administració del vector viral per sobreexpressar SIRT1 a l’hipotàlem al 

model d’infart cerebral. Vam trobar que aquesta sobreexpressió reduïa la TH després 

d’isquèmia i reperfusió. 

 

Igualment, la mateixa teràpia aplicada sobre el nostre model de lesió perifèrica i 

degeneració de motoneurones demostrava la seva eficàcia com agent neuroprotector, 
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ja que produïa la supervivència de més d’un 60% d’MN danyades i actuava reduint la 

inflamació al sistema nerviós. 

Des del punt de vista de l’avançament del coneixement científic, hem descrit els 

mecanismes moleculars implicats en el procés neurodegeneratiu de mort retrògrada 

per pèrdua de l’axó, i també els mecanismes endògens de neuroprotecció que suposen 

un èxit perquè la motoneurona sobrevisqui.  

 

Particularment al voltant de SIRT1, hem esbrinat que el més important és el balanç de 

la seva activitat respecte d’altres paràmetres, per exemple els energètics de cada 

condició patològica.  

 

In vitro, per exemple, davant un dany excitotòxic en neurones, aquest balanç és clau i 

no pot estar ni gaire sobreexpressat ni gaire anul·lat. Però davant un estrès cel·lular 

que provoqui una sobrecàrrega de proteïnes mal plegades dintre de la cèl·lula, 

l’absència de SIRT1 confereix protecció, probablement pel desplegament de 

mecanismes compensatoris que incrementen la producció de xaperones que redueixen 

la sobreacumulació de proteïnes immadures. Malgrat això, com hem esmentat 

prèviament, en els models in vivo els nivells assolits intracel·lulars semblen òptims per 

conferir protecció neuronal. 

 

 

3. Rellevància i implicacions  

 

La rellevància d’aquest projecte rau sobretot en la possibilitat de l’ús terapèutic, tant 

dels fàrmacs trobats com dels vectors vírics desenvolupats per a les lesions de nervi 

perifèric i per fer minvar aspectes rellevants produïts per les isquèmies cerebrals.  

En el cas dels fàrmacs, creiem que la seva aplicació clínica, tant en trauma greu de 

nervi perifèric com en els casos més moderats de lesions per compressió, com el túnel 

carpià o les hèrnies, pot ser de recorregut relativament ràpid, pel fet que es tracta 

d’una combinació de fàrmacs de reposició, és a dir que la seguretat per a l’ús humà ja 

està comprovada. 

 

En el cas dels vectors virals per a teràpia gènica, són de gran potencial clínic, ja que 

hem desenvolupat una plataforma de teràpia gènica capaç de transduir, en models de 

malaltia en ratolí, un alt percentatge de motoneurones i neurones sensorials utilitzant 
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un vector no humà, el serotip AAVrh10. Mitjançant una única administració intratecal a 

la regió de les vèrtebres lumbars, una pràctica que es realitza habitualment en 

consultes externes hospitalàries, el vector arriba a través del líquid cefaloraquidi a tot 

el sistema nerviós. La bioseguretat d’aquesta estratègia és rellevant no solament per la 

ruta d’administració, sinó també per la quantitat de vector que cal administrar per 

obtenir una transducció eficient, de l’ordre de 10-20 cops menor que la necessària si 

l’administració fos intravenosa. En definitiva, els vectors desenvolupats en aquest 

projecte poden establir les bases per a la proposta d’assaigs clínics de teràpia gènica 

en el futur. 
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