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1. Resum del projecte  

 

L’accident cerebrovascular isquèmic o accident vascular cerebral (AVC) és una de les 

principals causes de mort i discapacitat. A banda de la trombòlisi primerenca, no hi ha 

un enfocament farmacològic per al tractament de l’accident cerebrovascular agut. Al 

nucli isquèmic, neurones i astròcits moren ràpidament. A la penombra isquèmica, la 

lesió neuronal progressa amb el temps. Aquesta lesió s’associa amb l’activació del 

sensor d’energia AMPK. En aquest projecte, hem explorat el paper de l’autofàgia 

induïda per l’AMPK, l’activació de la mort cel·lular i la seva rellevància directa per a la 

fisiopatologia i el futur tractament de l’accident cerebrovascular isquèmic. Basat en el 

treball preliminar realitzat pels sol·licitants, establim la hipòtesi que l’AMPK i la inhibició 

de l’autofàgia poden exercir efectes protectors. 

 

L’objectiu del projecte va ser explorar els efectes terapèutics de la inhibició de 

l’autofàgia i la senyalització de l’AMPK en cultius de neurones corticals primàries i 

cèl·lules mare neurals humanes diferenciades, sotmeses a manca de glucosa d’oxigen. 

I, alhora, explorar-ho en un model in vivo d’oclusió de l’artèria cerebral mitjana 

transitòria en ratolins, emprant tant els enfocaments farmacològics com els genètics. A 

més, es van estudiar els mecanismes moleculars que l’AMPK i l’autofàgia fan servir per 

intervenir en aquests efectes. En particular, ens vam centrar en el paper que les 

proteïnes Noxa i Bmf, de la família Bcl-2, juguen en la mediació de la senyalització de 

la mort cel·lular, ja que són activades mitjançant l’AMPK. 

 

 

2. Resultats  

 

 Les neurones sotmeses a condicions d’isquèmia/reperfusió in vitro estan 

protegides de la mort cel·lular quan es redueixen els nivells de Noxa i Bmf. Es va 

confirmar in vivo que la deficiència de Bmf impedeix la mort cel·lular i redueix el dany 

isquèmic. 

 Es va identificar que la inhibició de l’autofàgia no és adequada per prevenir el 

dany isquèmic, ja que augmenta la mort cel·lular en condicions d’isquèmia/reperfusió.  

 La mort cel·lular neuronal en la isquèmia/reperfusió va mostrar característiques 

de necroptosi, i es va impedir mitjançant inhibidors químics de la necroptosi quan les 

cèl·lules es preincubaven amb aquests fàrmacs. 
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 També es van identificar els microRNA que van ser activats per la proteïna 

quinasa AMPK en la isquèmia cerebral i que regulen la mort cel·lular després de 

condicions d’isquèmia/reperfusió. 

 

 

3. Rellevància i implicacions clíniques possibles  

 

Aquest estudi proporciona evidència significativa del paper de Bmf com a proteïna-BH3 

que contribueix a la lesió neuronal hipòxica/isquèmica, i també demostra que la 

inducció primerenca de Noxa no influeix en la supervivència neuronal o la lesió 

isquèmica, cosa que suggereix la redundància funcional entre les proteïnes BH3 en la 

mort neuronal induïda per isquèmia, o les funcions de Noxa independent de la 

senyalització de la mort cel·lular. Aquestes troballes són importants per a la selecció de 

futures estratègies, com ara intervencions neuroprotectores per combatre el dany 

cerebral isquèmic. 

 

A més, els nostres resultats indiquen que alguns inhibidors de la necroptosi podrien ser 

útils per millorar els símptomes isquèmics durant l’accident vascular cerebral quan es 

proporcionen com un tractament preventiu. 

 

La identificació de microRNA endògens (miRNA) com a reguladors potents de la funció 

gènica després de la isquèmia, amb un paper crucial com a reguladors de la 

senyalització en la lesió per isquèmia/reperfusió, i els presenta no només com un 

indicador de diagnòstic i pronòstic nou i clínicament útil per a l’evolució dels pacients 

després de l’accident cerebrovascular isquèmic, sinó també com a agents 

neuroprotectors amb l’objectiu de rescatar les neurones isquèmiques d’una lesió 

irreversible, ja que milloren el pronòstic neurològic i faciliten la recuperació del cervell.  

 

Les funcions exercides pels microRNA i la seva desregulació en la malaltia, la seva 

capacitat per regular múltiples gens en vies similars, en combinació amb la seva 

notable estabilitat, els converteixen en dianes terapèutiques excel·lents en molts 

assajos clínics. Les dades obtingudes en aquest projecte han servit com a base per a la 

progressió en assajos preclínics in vivo d’un microRNA com a nova diana terapèutica i 

biomarcador de pronòstic en la sang durant la intervenció clínica per a la 

neuroprotecció de la lesió per isquèmia/reperfusió.  
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Aquesta investigació ha incrementat significativament la nostra comprensió de la 

fisiopatologia de l’accident cerebrovascular, i també ha ajudat a definir nous 

enfocaments terapèutics per al tractament de l’accident cerebrovascular isquèmic. 
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