
 

 

 

 

AVALUACIÓ DE NEUROPROTECTORS BASATS EN 

ACILETANOLAMIDES EN MODELS ANIMALS D’HIPÒXIA 

CEREBRAL PERINATAL I ADULTA  

 

 

 

Rafael Maldonado López    

Laboratori Neurofarmacologia-Neurophar UPF 

Fernando Rodríguez de Fonseca   

Hospital Carlos Haya Málaga 

Manuel Portavella García   

Facultad de Medicina Universidad de Sevilla 

 

 

 

 



2 

 



3 

1. Resum del projecte  

 

Les aciletanolamides oleoïletanolamida i palmitoïletanolamida són compostos lipídics 

amb propietats neuroprotectores en models animals de malalties neurodegeneratives. 

No obstant això, el seu paper com a neuroprotectors en el dany cerebral derivat de la 

hipòxia aguda encara està per determinar. En aquest projecte s’avalua el paper 

d’aquests lípids en: a) models animals d’accident cerebrovascular per hipòxia-isquèmia 

perinatal o adulta, que és la hipòxia aguda derivada del pinçament de l’artèria caròtida 

seguit d’estrès hipòxic, i b) un model d’hipòxia perinatal que s’assembla a la paràlisi 

cerebral produïda per part distòcic en humans. Els estudis avaluen els efectes del 

pretractament i posttractament amb aciletanolamides en els resultats comportamentals 

i fisiològics dels subjectes experimentals que pateixen qualsevol dels dos models 

d’hipòxia. Els estudis es duen a terme en rates i ratolins normals, així com en animals 

modificats genèticament que no tenen receptors per a les aciletanolamides, 

principalment PPAR-alfa i TRPV1. A més, el consorci avalua l’eficàcia farmacològica dels 

anàlegs de les aciletanolamides. Per a això, utilitzarem derivats sulfamoïl, patentats pel 

consorci, que mostren activitat neuroprotectora. L’objectiu final del projecte és 

entendre el paper d’aquests importants lípids en la hipòxia cerebral i aprofitar el seu 

paper protector per al desenvolupament de teràpies eficaces que puguin atenuar el 

tremend impacte de la hipòxia en la funció cerebral, tant als adults com als nadons. 

 

Els objectius específics del projecte són: 

 

1. Avaluar els rols de l’oleoïletanolamida (OEA) i la palmitoïletanolamida 

(PEA) en models animals (rata i ratolí) d’infart per hipòxia-isquèmia perinatal, 

o sigui, hipòxia aguda derivada del pinçament de l’artèria caròtida seguida d’estrès 

hipòxic. Els estudis avaluaran els efectes del pretractament i posttractament amb 

aquestes aciletanolamides en els subjectes experimentals a nivell conductual i 

fisiològic. 

2. Avaluar les funcions d’OEA i PEA en models d’hipòxia perinatal en rata, que 

s’assemblen a la paràlisi cerebral produïda per un part distòcic en els éssers 

humans. Els estudis avaluaran els efectes del pretractament i posttractament amb 

aciletalonamides en els subjectes experimentals a nivell conductual i fisiològic. 

3. Avaluar les dianes farmacològiques OEA i PEA pels seus efectes en l’infart 

per hipòxia-isquèmia perinatal. Aquest problema se solucionarà estudiant els 
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efectes d’aquestes aciletanolamides en animals modificats genèticament que no 

disposen dels receptors per a les aciletanolamides, incloent-hi PPAR-alfa, TRPV1 i CB1, 

així com l’enzim FAAH, que catalitza la degradació d’OEA/PEA. 

4. Avaluar l’eficàcia farmacològica de les aciletanolamides i els seus anàlegs, 

principalment el neuroprotector octadecilpropil sulfamida, un sulfamoïl derivat d’OEA 

amb potents propietats agonistes PPAR-alfa. 

 

L’objectiu final del projecte és generar evidència científica sobre el paper d’aquests 

lípids importants en la hipòxia cerebral i definir el seu paper protector per al 

desenvolupament de teràpies eficaces que puguin atenuar l’important impacte de la 

hipòxia sobre la funció cerebral, tant en adults com en nounats. 

 

 

2. Resultats  

 

 La palmitoïletanolamida (PEA) és un neuroprotector en models d’hipòxia-

isquèmia neonatal en rata. Els dèficits en la memòria de reconeixement i referència 

espacial derivats de la hipòxia-isquèmia neonatal van ser previnguts mitjançant el 

tractament amb 10 mg/kg de PEA administrada una hora després de la lesió. Aquest 

tractament també revertia els canvis patològics en el cervell associats a la lesió. 

 L’eficàcia neuroprotectora de l’oleoïletanolamida (OEA) ha estat 

verificada en models murins d’hipòxia-isquèmia perinatal. Les deficiències 

motores, com hiperreflèxia i hiperlocomoció, observades després d’una lesió per 

hipòxia-isquèmia es van reduir mitjançant el tractament amb 5 mg/kg d’OEA 

administrada 30 minuts abans del procediment. Aquesta dosi també va reduir el volum 

de l’infart a l’hipocamp i al còrtex motor. 

 S’ha estudiat l’expressió del sistema PPARalfa-NAPE-PLD en cervells que 

han patit asfíxia. En un model d’asfíxia perinatal en rata, les dades assenyalen 

l’existència d’un clar efecte de la hipòxia en l’expressió del sistema PPARalfa-NAPE-

PLD-FAAH, fonamentalment a l’hipocamp, associat amb alteracions comportamentals. 

No obstant això, ni l’administració de PEA ni d’OA va revertir el dany de forma 

completa. 

 Una nova nanoemulsió, patentada i publicada (Nanomedicine), permet 

l’administració d’OEA per via oral. L’OEA és un mediador lipídic que actua com a 

factor de sacietat. El principal factor limitant per a la seva administració és la seva 



5 

baixa solubilitat en aigua. Hem dissenyat i caracteritzat noves nanoemulsions com a 

sistema d’administració per a compostos hidrofòbics com l’OEA. Els components i 

mètodes de preparació de la nanoemulsió van ser seleccionats per assolir les propietats 

finals desitjades. A continuació es van avaluar les propietats in vivo de les 

nanoemulsions com a sistemes de transport de fàrmacs assajant els efectes anorèxics 

de l’OEA en rates després de la seva administració, tant intragàstrica com 

intraperitoneal. La toxicitat in vivo de les nanoemulsions va ser avaluada després de 3 

setmanes de tractament. Les nanoemulsions van demostrar ser estables, no tòxiques i 

sense efectes en el comportament d’ingesta alimentària quan van ser administrades 

sense l’OEA. Els efectes de l’OEA van ser observables després de l’administració a rates 

per via oral i parenteral amb les nanoemulsions després de 24 h de dejuni, tot trobant-

se una major eficàcia respecte del vehicle que contenia Tween 20 després de la seva 

administració oral. Aquests resultats confirmen l’eficàcia d’aquestes nanoemulsions en 

el transport de fàrmacs bioactius molt hidrofòbics. 

 S’ha dut a terme una caracterització completa de l’octadecil-

propilsulfamida, tot confirmant-ne les característiques com a agonista PPAR-

alfa. Els nostres resultats suggereixen que l’activitat de l’OEA en el receptor PPAR-alfa 

(per exemple, en el metabolisme lipídic i en el comportament alimentari) pot ser 

dissociada d’altres accions en dianes alternatives (per exemple, en dolor) perquè altres 

lligands no cannabimimètics que interaccionen amb el PPAR-alfa, com el CC7, no 

reprodueixen el ventall complet d’activitats farmacològiques de l’OEA. Aquests resultats 

proporcionen noves oportunitats per al desenvolupament de fàrmacs específics 

activadors del PPAR-alfa centrats en derivats sulfamides amb cadenes alquil llargues 

per al tractament de desordres metabòlics. 

 L’octadecilpropil sulfamida reverteix els dèficits de memòria induïts per la 

hipòxia-isquèmia (HI) en ratolins. Es van observar lesions cerebrals induïdes per 

HI a l’hipocamp i al còrtex ipsilaterals de ratolins tractats amb vehicle i amb sulfamida. 

No obstant això, el tractament amb sulfamida va mostrar una tendència a disminuir la 

dimensió de l’infart. Així mateix, la sulfamida va revertir significativament els dèficits 

de memòria observats en el test de reconeixement d’objectes 7 dies després de la HI. 

No es van observar efectes significatius entre grups en els altres tests 

comportamentals. Aquestes dades revelen, per primera vegada, les propietats 

neuroprotectores de l’octadecilpropil sulfamida, i suggereixen que el posttractament 

amb aquest compost després de la lesió per HI pot ser beneficiós en la prevenció 

d’alteracions cognitives concomitants. 
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 S’ha demostrat un mecanisme molecular crucial implicat en el paper 

neuroprotector dels receptors cannabinoides CB2 (CB2R) després d’hipòxia-

isquèmia (HI). S’ha estudiat la implicació dels CB2R en el substrat comportamental i 

bioquímic del dany cerebral induït per HI al ratolí adult. Es va observar dany cerebral 

ipsilateral induït per HI per lligament de la caròtida en ratolins wild type control (WT) 

en àrees hipocampals i en les escorces sensorials, entorinals i piriformes. En els 

ratolins knockout (KO) deficients en CB2R es va apreciar un major dany cerebral. Es 

van observar dèficits comportamentals en el test d’Irwin en ambdós genotips. No 

obstant això, mentre que els ratolins WT van mostrar una recuperació parcial cap al dia 

7, no va ser així en els animals KO. Només els ratolins KO van mostrar alteracions en 

aprenentatge motor, coordinació i equilibri, i no es van recuperar amb el temps. També 

es van observar dèficits profunds de memòria en el test de reconeixement d’objectes 

72 h després d’induir la HI en ratolins KO i WT, i sense que es veiés recuperació en cap 

genotip, la qual cosa suggereix que hi ha un efecte sostre en aquesta funció. Així 

mateix, tant els ratolins KO com els WT van mostrar una expressió àmplia de la 

micròglia en les àrees lesionades i al voltant de la zona de penombra en les àrees 

lesionades i en les no lesionades. No obstant això, en ratolins KO l’expressió de la 

micròglia en zones no lesionades va ser més extensa. Es va observar l’expressió de 

TIM-3 en ratolins WT en àrees lesionades associades amb la micròglia activada i en 

àrees no lesionades, com l’estriat i el còrtex motor. En ratolins KO, l’expressió de TIM-

3 va augmentar en àrees lesionades i es va estendre a d’altres no lesionades, com el 

tàlem, el septe lateral i el tubercle olfactori. Els nostres resultats indiquen que els 

receptors CB2 poden tenir un paper neuroprotector crucial després de la inducció de HI 

a través de la modulació de la proteïna inflamatòria TIM-3 a micròglia. 

 Els receptors cannabinoides CB1 (CB1R) estan implicats específicament 

en neuroprotecció de la memòria de reconeixement després de lesions 

cerebrals induïdes per hipòxia-isquèmia (HI). Els ratolins CB1R knockout (KO) i 

els seus controls (WT) van ser sotmesos a la lligadura permanent de l’artèria caròtida 

comuna esquerra i a hipòxia. Es van observar lesions induïdes per la HI en els dos 

genotips a l’hipocamp i al còrtex ipsilaterals, sense que hi hagués diferències 

significatives entre ambdós genotips. En els estudis comportamentals, els ratolins WT i 

KO van mostrar dèficits de memòria en el test de reconeixement d’objectes 72 h 

després de la HI. No obstant això, els ratolins WT van recuperar aquestes funcions 7 

dies després de la inducció de la HI, mentre que els ratolins KO no ho van fer. Es van 

observar dèficits en l’aprenentatge funcional i motor en ambdós genotips després de 
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24 h, però es van recuperar 7 dies després de la HI. Aquests resultats suggereixen que 

els CB1R podrien modular de forma específica els dèficits de memòria dependent de 

l’hipocamp associats amb el dany cerebral després de la inducció de HI. 

 

 

3. Rellevància i possible impacte  

 

 La PEA és neuroprotectora en un model d’hipòxia-isquèmia neonatal en rata i 

redueix els dèficits de memòria i els canvis patològics en el cervell associats amb la 

lesió. En el model d’hipòxia-isquèmia perinatal en ratolí, l’OEA podria tenir efectes 

neuroprotectors. La PEA es comercialitza actualment per tractar el dolor neuropàtic i 

aquests resultats en podrien facilitar la implementació a la clínica. 

 En el model d’hipòxia-isquèmia perinatal en rata, les dades revelen l’existència 

d’un efecte clar de la lesió induïda per hipòxia en l’expressió del sistema PPARalfa-

NAPE-PLD-FAAH, principalment a l’hipocamp, associat amb alteracions 

comportamentals. No obstant això, ni l’administració de PEA ni la d’OEA van revertir 

completament el dany observat. 

 Els anàlegs d’OEA-PEA recentment desenvolupats i caracteritzats són dianes 

terapèutiques prometedores per al dany cerebral induït per isquèmia. 

 En el model d’hipòxia-isquèmia en l’adult, els agonistes CB1 i l’octadecilpropil 

sulfamida són potencials candidats terapèutics per proporcionar neuroprotecció dels 

dèficits de memòria associats al dany cerebral després de la HI. 

 El paper neuroprotector dels CB2R ha estat associat amb un més alt resultat 

funcional i menors dèficits en aprenentatge motor, coordinació i equilibri després de la 

inducció de HI. Una teràpia combinada amb agonistes CB2R i antagonistes TIM-3 

podria proporcionar noves dianes per disminuir la inflamació durant la HI i per a la 

reducció de dèficits funcionals i motors relacionats. 
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