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1. Resum  

  

En situacions fisiològiques normals el cervell mostra nínxols neurogènics capaços de 

produir noves neurones al llarg de tota la vida (SVZ i DG). Models experimentals de 

lesió cerebral aguda mostren que aquests nínxols són capaços de reaccionar produint 

una major proliferació i diferenciació neuronal. La rellevància funcional real d’aquest 

fenomen, així com dels mecanismes moleculars i cel·lulars que el regulen són poc 

coneguts. 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte era descobrir la rellevància funcional del balanç 

entre interleucines pro i antiinflamatòries en el manteniment i la diferenciació cel·lular 

que té lloc de manera habitual en els nínxols neurogènics al cervell adult sa i al 

lesionat.  

 

Amb aquesta proposta hem pogut determinar com certs mediadors de la inflamació 

(IL-10 i IFNγ) tenen una acció directa i diferencial en la regulació de la neurogènesi, 

tant en situacions fisiològiques com patològiques, essent així factors rellevants per 

regular la generació de noves neurones al cervell adult d’animals d’experimentació. 

També hem desxifrat les vies de senyalització intracel·lular activades per aquestes 

citocines als nínxols neurogènics adults.  

 

Finalment, també hem realitzat estudis sobre mostres humanes que apunten que la 

neurogènesi no s’esdevindria de manera important ni en teixit sa ni lesionat en 

humans. 

 

 

2. Resultats  

 

Els nivells d’IL-10 regulen la neurogènesi adulta mitjançant l’activació de vies 

intracel·lulars específiques 

Hem determinat com la presència de nivells elevats d’IL-10 porten a una acumulació 

de marcadors de progenitors indiferenciats (Nestin, Nestin, Sox1, Sox2, Mash1), a 

l’activació de gens de la via NOTCH (NICD, Musashi), i que manté els progenitors en 

cicle cel·lular actiu (Ki67, pCDC42). En conseqüència, la diferenciació neuronal es troba 

reduïda. Quan els nivells d’IL-10 estan compromesos, el balanç d’aquests gens es 
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reverteix de tal manera que l’expressió de gens neuronals és més prevalent causant un 

increment en la neurogènesi (Pérez-Asensio et al., 2012; 2013, Pereira et al., 2014). 

 

Igualment hem determinat, a diferència del que hi ha descrit al sistema immune, com 

la IL-10 activa en els progenitors neuronals de l’SVZ el mediador intracel·lular STAT3 

amb independència de l’activació de JAK, però dependent d’ERK. La inhibició 

farmacològica de la via d’ERK aboleix la fosforilació d’STAT3 i els efectes biològics 

induïts per la IL-10 descrits anteriorment. Tot plegat indica que ERK és necessari per a 

la funció de la IL-10 en els progenitors de l’SVZ. 

També hem realitzat abordatges moleculars per determinar la rellevància d’STAT3 en el 

nostre context d’estudi. Així, abordatges mitjançant lentivirus que expressen un miRNA 

que inhibeix l’expressió d’STAT3 han posat de manifest que STAT3 és mediador de les 

accions de la IL-10 sobre els progenitors neuronals de l’SVZ. (Pereira et. al., 2015a; c). 

 

L’IFNγ té una acció dual sobre els progenitors de l’SVZ mitjançant l’activació 

d’STAT1 

Hem determinat com l’IFNγ exerceix un efecte dual sobre els progenitors de l’SVZ in 

vivo: mentre inhibeix la proliferació dels progenitors, té un efecte positiu sobre la 

diferenciació neuronal. No obstant això, l’efecte antiproliferatiu és més intens que el 

proneurogènic, de tal manera que el resultat net final és una reducció en la 

neurogènesi davant la presència d’aquesta citosina. A més, hem esbrinat que els 

efectes de l’IFNγ sobre els progenitors de l’SVZ estan mediats a nivell intracel·lular per 

la molècula STAT1 (Pereira et al., 2015b).  

 

Efecte conjunt de la IL-10 i l’IFNγ sobre els progenitors de l’SVZ  

Primerament hem observat que la presència d’ambdues citosines alhora no interferia 

en la viabilitat dels progenitors, i que els efectes induïts en la seva presència conjunta 

eren similars als trobats quan únicament es presenta l’IFNγ (exposats en l’apartat 

anterior). Això ens indica que els efectes induïts per la IL-10 no es manifesten davant 

de la presència de l’IFNγ. D’altra banda, les anàlisis de les vies de senyalització ens 

han determinat que la via ERK-STAT3 activada per la IL-10 no es posa de manifest 

davant la presència d’IFNγ; a més, la via Jak2-STAT1 activada per IFNγ es veu 

atenuada davant la presència de la citosina antiinflamatòria IL-10. 
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Efecte de les citocines sobre la neurogènesi en models animals de lesió 

cerebral aguda 

Hem observat que l’abast de la lesió és important per a la resposta de l’SVZ en models 

experimentals animals de dany cerebral agut (isquèmia cerebral i lesió traumàtica), de 

tal manera que hi ha d’haver una lesió important perquè aquesta respongui, i com més 

lesió més reacció de l’SVZ, si bé una lesió molt gran ocasiona una gran resposta 

tissular que dificulta els estudis.  

 

Mitjançant el model d’isquèmia cerebral per craniotomia hem pogut determinar que si 

bé la proliferació cel·lular en l’SVZ no es veu alterada, hi ha una reducció en el nombre 

de neuroblasts (cèl·lules DCx+) que surten de l’hemisferi ipsilateral cap a la lesió 

(Baena et al., 2016). D’altra banda, el model de lesió traumàtica realitzat al còrtex 

cerebral no ha induït cap alteració ni en la proliferació de progenitors ni en la 

neurogènesi produïda a l’SVZ. 

 

Finalment, hem analitzat l’efecte dels models d’isquèmia experimental (craniotomia i 

oclusió intraluminal) en ratolins deficients en IL-10 i STAT-1. En l’absència d’IL-10 hem 

observat que no es produeix cap efecte additiu i tant la proliferació com la diferenciació 

neuronal és similar als animals salvatges. D’altra banda, els estudis inicials amb 

animals deficients en STAT1, han demostrat que aquesta molècula no és necessària per 

a la neurogènesi endògena en situacions normals (Pereira et al., 2015b).  

 

Neurogènesi en mostres humanes  

Cal destacar que, ateses les característiques de la malaltia (ràpida i sobtada), al llarg 

del projecte hem recollit un nombre reduït de mostres per la dificultat d’obtenir 

donants.  

 

Mitjançant immunofluorescències en seccions histològiques hem observat que el 

nombre de cèl·lules en cicle cel·lular actiu (cèl·lules KI67+, PCNA+), com de 

neuroblasts (cèl·lules DCX+, PSANCAM+) es presenten en un nombre molt baix, tant 

en regions sanes com lesionades en tots els casos analitzats, i en cap cas no s’han 

posat de manifest diferències clares entre regions sanes i lesionades; si bé caldria un 

nombre superior de mostres per treure conclusions absolutes. Els estudis bioquímics de 

les mostres han confirmat aquestes observacions, de tal manera que a nivell molecular 

tampoc no s’han determinat diferències significatives entre regions sanes i afectades.  
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Els nostres estudis apunten, de manera similar a altres laboratoris, que no hi ha 

evidències sòlides que la neurogènesi tingui lloc al cervell adult sa, ni davant de lesions 

cerebrals agudes. Cal assenyalar que, tot i ser un resultat aparentment negatiu, és de 

gran vàlua pel tipus de mostres analitzades.  

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

Les lesions cerebrals agudes tenen una evolució ràpida i en qüestió de minuts es pot 

produir una pèrdua de teixit cerebral i, així, una gran pèrdua de cèl·lules neurals, que 

poden ocasionar la desaparició de funcions cerebrals importants i que poden 

incapacitar en diferent mesura els malats. Cal destacar que aquestes malalties 

neurològiques són de les més representades als serveis de neurologia dels hospitals 

actuals i suposen una gran despesa econòmica per a la Sanitat en la societat moderna. 

D’altra banda, no hi ha una teràpia neuroprotectora, i l’únic tractament, d’aplicació 

exclusiva en el cas dels ictus embòlics, és l’aplicació d’r-TPA per mirar de desfer el 

coàgul i afavorir la recirculació sanguínia. També cal dir que fins a l’actualitat cap de 

les teràpies neuroprotectores investigades en models animals han tingut una 

repercussió positiva en la clínica. I poc es coneix sobre els possibles mecanismes 

neuroreparadors que es podrien activar des de l’organisme per afavorir les funcions 

cerebrals perdudes per aquests malalts.  

 

Aquesta proposta indica que els mediadors de la inflamació intervenen en la regulació 

de la neurogènesi i, per tant, moduladors farmacològics d’aquesta podrien ser 

rellevants per a la regeneració tissular després d’una lesió cerebral aguda.  

 

Segonament, hem realitzat una important recol·lecció i anàlisi de mostres humanes de 

lesions cerebrals agudes, i malgrat que les nostres observacions indiquen que la 

neurogènesi endògena no tindria lloc de manera importat al cervell adult humà en 

situacions normals i patològiques, no deixa de ser una dada rellevant i conceptualment 

important en aquesta àrea de recerca.  
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