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1. Resum del projecte  

 

Les lesions traumàtiques adquirides del sistema nerviós central provoquen danys 

irreversibles, i condueixen a una disminució dramàtica en la qualitat de vida dels 

individus afectats. L’impacte d’aquestes lesions pot ser molt marcada si les capes claus 

en el processament de la informació es fan malbé, encara que una gran part dels 

circuits neuronals afectats romanguin intactes. L’objectiu del projecte era establir les 

bases d’un enfocament farmacològic nou, buscant realitzar una prova de principi 

basant-nos en l’optogenètica i la fotofarmacologia (medicaments regulats per la llum). 

La finalitat era mantenir artificialment l’activitat d’un circuit neuronal lesionat 

il·luminant selectivament les neurones no danyades expressant molècules 

optogenètiques com channelrhodopsin-2, o aplicant fàrmacs, com ara lligands 

fotocommutables (PTL). Després de l’absorció de fotons, aquestes molècules canvien el 

potencial de membrana i, per tant, poden actuar com a marcapassos de l’activitat 

neuronal, i emular així artificialment l’acció de les sinapsis danyades i mantenir els 

circuits operatius.  

 

Vam hipotetitzar que aquestes condicions afavoririen la restauració de les funcions 

nervioses i ho vam provar in vivo en capgrossos de Xenopus tropicalis. Aquesta espècie 

presenta molt avantatges: mida petita, possibilitats experimentals ràpides, un genoma 

seqüenciat amb molts gens conservats als éssers humans, és genèticament modificable 

i té característiques regeneratives ben establertes en el seu sistema nerviós central. Es 

van plantejar tres objectius específics: 1) establiment de nous PTL, 2) generació de 

línies transgèniques que expressessin molècules optogenètiques en el sistema nerviós 

central de Xenopus tropicalis, i, 3) estudi de l’efecte en la regeneració nerviosa de 

marcapassos òptics expressats en neurones no danyades, ja fos mitjançant 

optogenètica o PTL.  

 

Com a resultat, el projecte ha aconseguit: 1) crear nous PTL capaços de controlar 

l’activitat cel·lular/neuronal, 2) utilitzar línies transgèniques de Xenopus tropicalis per 

visualitzar el curs temporal de la reforma d’una via nerviosa in vivo, 3) identificar 

factors que promouen el recablejat correcte de la connectivitat nerviosa després d’una 

lesió, i 4) aplicar PTL amb èxit per controlar les funcions neuronals. Els resultats 

preliminars suggereixen com una contribució beneficiosa mantenir un circuit danyat 

actiu a través de la utilització de PTL.  
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En resum, les nostres dades donen suport a l’aplicabilitat de PTL al sistema nerviós, ja 

que mitjançant la llum podem aconseguir un control exquisit de l’activitat del fàrmac. 

Els capgrossos de Xenopus tropicalis han demostrat que és una plataforma excel·lent 

de cribratge en assajos d’alt rendiment, prèviament a l’ús dels models animals 

mamífers. El projecte va ser desenvolupat pels grups de recerca dirigits pel Dr. Artur 

Llobet (coordinador) a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i pel 

Dr. Pau Gorostiza a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). 

 

 

2. Resultats  

 

Els esforços coordinats dels dos grups d’investigació que participen en el projecte han 

permès l’obtenció d’una àmplia gamma de resultats, que van des del que es pot 

considerar essencialment metodològic fins a troballes amb un clar component 

translacional. La primera part del projecte va ser principalment de caràcter 

metodològic, ja que requeria el desenvolupament de tècniques que fa cinc anys eren 

completament un repte. La segona meitat del projecte il·lustra l’aplicabilitat de les 

metodologies desenvolupades. Els resultats obtinguts estableixen les bases de les 

investigacions que actualment s’estan duent a terme en els nostres grups de recerca.  

 

Volem destacar que el projecte estava destinat a combinar l’optogenètica amb el 

treball amb capgrossos de Xenopus tropicalis, que són un organisme model emergent. 

S’han produït canvis espectaculars en aquests camps de recerca durant el període 

2010-2015, i creiem que el treball realitzat ha contribuït de manera significativa a 

desenvolupar-lo. Hem palesat per primera vegada l’aplicació d’una nova gamma de 

molècules regulades per la llum per controlar l’activitat neuronal i el comportament en 

animals vius.  

 

Durant la primera meitat del projecte, els esforços es van centrar en l’establiment de 

mètodes. El grup del Dr. Gorostiza va treballar en el desenvolupament de nous lligands 

fotocommutables (PTL). Aquests compostos mostren una activitat farmacològica que 

pot ser modulada per la llum. Per exemple, sota la llum blava un fàrmac pot estar 

inactiu i en presència de la llum verda, actiu. D’aquesta manera, és possible encendre i 

apagar l’activitat d’una determinada molècula. L’enfocament va ser desenvolupat per 

a: 1) pèptids que interfereixen en el procés d’endocitosi, que es van anomenar Traffic-
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Light Peptides, i 2) per a un modulador al·lostèric del receptor de glutamat mGluR5, 

denominat Alloswitch-1.  

 

En el mateix període, el grup del Dr. Llobet va treballar en l’establiment de línies 

transgèniques de X. tropicalis. L’objectiu va ser la identificació de promotors capaços 

d’etiquetar subpoblacions neuronals en la via olfactiva mitjançant l’ús de molècules 

fluorescents genèticament codificades (com per exemple, GFP). Les neurones olfactives 

es troben ubicades dorsalment i són molt accessibles a tot tipus d’experiments in vivo. 

La transparència dels capgrossos permet observar fàcilment les neurones amb molt 

poca invasivitat. A través d’un promotor de 10 Kb del gen Lhx2 va ser possible 

etiquetar un grup de neurones sensorials olfactives i cèl·lules mitrals, que són, 

respectivament, les responsables de transmetre i rebre informació en el bulb olfactiu. 

El pas següent havia de ser l’ús de l’optogenètica, com per exemple emprar ChR2 sota 

el promotor Lhx2. ChR2 és un canal iònic de membrana que s’obre en presència de la 

llum blava. Com a resultat, les neurones s’activarien en presència de llum blava.  

 

A causa del curs del projecte, aquest tipus d’experiments no es van realitzar, ja que els 

PTL estaven donant uns resultats molt prometedors in vitro. Com el temps necessari 

per a l’establiment d’una línia transgènica de X. tropicalis és de 8-12 mesos, vam 

decidir impulsar els experiments basats en l’ús dels PTL en animals wild-type, i evitar 

centrar-nos en l’optogenètica. Per tant, vam traslladar tots els nostres esforços als 

treballs sobre optofarmacologia, que consisteix en l’aplicació directa dels compostos 

sense necessitat de manipulació genètica. Vam continuar amb la modificació genètica 

de X. tropicalis, però centrant-nos en la generació d’animals que expressen indicadors 

fluorescents en poblacions neuronals. D’aquesta manera, el projecte es va focalitzar 

en: 1) usar PTL per controlar l’activitat neuronal, i 2) emprar capgrossos que 

expressen marcadors fluorescents per avaluar la regeneració de les connexions 

neuronals.  

 

Vam aconseguir un gran èxit quan vam ser capaços de controlar el moviment dels 

capgrossos utilitzant Alloswitch-1. Després de l’exposició al fàrmac, la mobilitat dels 

animals es va convertir en dependent de la llum. En presència de llum verda, els 

capgrossos deixaven de nedar, però sota llum blava tornaven a moure’s normalment. 

Aquesta va ser la primera demostració que un determinat comportament es pot 

canviar externament. En el nostre cas era específic de l’activitat del receptor 
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metabotròpic de glutamat, mGluR5, quan la seva funció es modulava a través 

d’Allowswitch-1. Aquest experiment va ser una prova de principi de la hipòtesi principal 

del projecte.  

 

El pas següent va consistir a fer servir un enfocament similar per mantenir l’activitat 

d’un circuit danyat per avaluar si es millorava la recuperació de lesions. Per a aquest 

objectiu es va treballar amb capgrossos NBT-GFP. Aquesta línia transgènica expressa 

GFP en els processos neuronals. Atès que els nervis mostren una forta fluorescència, 

és possible tallar-los i continuar-ne la reformació en animals vius. Hem observat que 

els capgrossos reformen en 4 dies un nervi olfactiu lesionat. Curiosament, la 

reformació és generalment correcta, però es creen nervis aberrants en ~10% dels 

casos. Tenint en compte que la connectivitat aberrant és responsable de l’espasticitat, 

la pèrdua del control dels reflexos, el dolor i d’altres efectes secundaris de lesions 

cerebrals i medul·lars, tenim un excel·lent model per investigar els factors que 

promouen el cablejat correcte versus el cablejat incorrecte de les connexions nervioses 

després d’una lesió.  

 

A continuació vam aplicar un PTL específic al bulb olfactori, denominat TSP. Aquest 

compost és actiu sobre els receptors d’AMPA, que s’encarreguen de la major part de la 

neurotransmissió excitatòria al cervell. En l’experiment il·luminem capgrossos amb 

diferents patrons de llum durant 4 dies i s’analitza si els nervis milloren la seva 

reformació. Les dades preliminars mostren que els nervis es tornen a formar en dues 

fases seqüencials: reconnexió i consolidació. Aparentment, la primera fase de 

reconnexió de les vies nervioses es veu influenciada positivament per una major 

activitat del bulb olfactiu. La complexitat dels experiments ha impedit obtenir dades 

concloents, però els resultats preliminars són prometedors. Els esforços actuals dels 

laboratoris van en la línia de completar aquestes investigacions.  

 

Volem destacar que les línies de recerca establertes han estat també molt importants 

per complementar les activitats de laboratori en els grups de recerca dels Drs. Llobet i 

Gorostiza. Per exemple, el treball amb PTL ha estat clau per a la comprensió dels 

mecanismes moleculars de l’endocitosi mediada per clatrina de les vesícules 

sinàptiques, així com la colònia de capgrossos de X. tropicalis ha estat extremament 

útil per fer estudis in vivo d’eliminació de sinapsis. El treball iniciat amb aquesta 
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concessió de la Fundació La Marató de TV3 continua, ja que els grups de recerca 

mantenen una col·laboració regular.  

 

Finalment, el resultat del projecte es pot resumir per la publicació de dos articles a 

revistes d’alt impacte: Nature Chemical Biology i Angewandte Chemie (edició 

internacional) i un text metodològic al Journal of Biological Methods. Alguns dels 

resultats obtinguts han estat presentats a les reunions internacionals, com ara la 

reunió europea de la Federació de Societats de Neurociència (FENS) en les edicions de 

2012 i 2014. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

Estem molt satisfets amb la possible aplicabilitat dels resultats obtinguts: 

1) S’ha descrit que Alloswitch-1 és capaç de controlar la conducta motora d’animals en 

funció de la llum. Aquesta troballa és una prova de principi que mostra les possibilitats 

de la fotofarmacologia: és possible controlar les xarxes neuronals amb l’aplicació de 

compostos exògens amb una activitat de llum dependent (Pittolo et al., Nature 

Chemical Biology, 10 [10]: 813-815 [2014]). 

 

2) Hem utilitzat capgrossos de Xenopus tropicalis per mostrar el paper de P4.2, un 

aminoàcid de 20 residus derivat d’SPARC, que és una proteïna secretada per glia, per 

eliminar les sinapsis. L’eliminació de sinapsis juga un paper fonamental en el 

desenvolupament, les lesions traumàtiques del cervell i la neurodegeneració. Els 

nostres resultats obren la possibilitat d’usar el pèptid per fer-ne una eliminació 

selectiva, llum dependent, de connexions aberrants establertes després de lesions 

cerebrals (López-Múrcia et al., PNAS, 2014). Al començament del projecte vam mostar 

un mètode per modificar pèptids de la via de clatrina mitjançant la llum (Névola et al., 

Angewandte Chemie - International Edition, 52 [30] 7704-7708 [2013]). En 

experiments futurs podríem modificar el pèptid P4.2 perquè sigui sensible a la llum i 

així utilitzar-lo per eliminar selectivament els contactes sinàptics no desitjats. 

 

3) Els nostres mètodes mostren que podem generar un marcapassos in vivo de 

neurones mitjançant PTL. Actualment estem usant TSP, un compost que interactua 

amb els receptors d’AMPA. Encara estem ajustant les variables que afecten la funció 
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del TSP, per exemple, patrons de llum, temps d’incubació, etc., sobre la reformació de 

les sinapsis al bulb olfactiu després de la lesió. Els resultats obtinguts validen la 

viabilitat d’aquest enfocament. La via està oberta i ara és el moment de trobar els 

millors compostos possibles i estudiar com treure el major profit de les aproximacions 

optofarmacològiques. 
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