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1. Resum del projecte  
 

En resposta a una lesió medul·lar o cerebral es produeix un dany agut al sistema 

nerviós central (SNC) que pot resultar en una pèrdua de funció més o menys important. 

En aquest context, s’inicia un procés neurodegeneratiu caracteritzat per la presència de 

dany neuronal i d’un procés inflamatori en el qual cèl·lules glials (micròglia i astròglia), 

endotelials i del sistema immune perifèric (macròfags, limfòcits, cèl·lules dendrítiques) 

poden estar implicades en diferent grau en funció del tipus de dany i de la magnitud del 

dany tissular produït. 

 

Les cèl·lules de la micròglia són les principals representants del sistema immune 

endogen de l’SNC. En condicions normals es troben patrullant al parènquima nerviós i, 

gràcies a una àmplia varietat de receptors de membrana, són capaces de reconèixer un 

entorn sa i també detectar alteracions que poden suposar un perill per al bon 

funcionament de l’SNC (agents patògens, dany neuronal, agents neurotòxics exògens, 

productes endògens anòmals resultants de processos patològics). Com a conseqüència 

d’una lesió aguda de l’SNC, s’altera l’homeòstasi i les cèl·lules de la micròglia s’activen 

amb la finalitat de neutralitzar el dany induït i recuperar-la. Aquesta activació, però, pot 

anar associada a la producció d’una sèrie de factors inflamatoris i espècies reactives 

d’oxigen i nitrogen potencialment neurotòxics, per la qual cosa la regulació i la resolució 

d’aquest procés és molt important per evitar efectes secundaris nocius. 

 

Es creu que un procés inflamatori mantingut contribueix a la magnitud del dany final en 

el cas de lesions agudes de l’SNC; per tant, aquesta resposta inflamatòria constitueix 

una diana potencial per tenir en compte des del punt de vista terapèutic. Com a 

conseqüència, una actuació sobre factors reguladors involucrats en l’inici, el 

manteniment i la resolució de la resposta inflamatòria microglial pot constituir una 

possible estratègia terapèutica per modular aquesta resposta. 

 

Com s’ha comentat prèviament, les cèl·lules de la micròglia actuen com a sensors de 

l’activitat de l’SNC, i les neurones juguen un paper important en el manteniment de la 

micròglia en un estat no activat en condicions fisiològiques. En aquest control participen 

una sèrie de senyals inhibidors dependents o independents de contacte. L’objectiu 

d’aquests projecte és estudiar el potencial d’uns receptors immunològics reguladors de 

la funció microglial –CD200R1, TREM2 i la família CD300– com a diana terapèutica en 
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les lesions medul·lars i cerebrals. Creiem que l’expressió d’aquests receptors o dels 

seus lligands pot estar alterada en aquestes patologies i que la modulació de la 

resposta inflamatòria mitjançant una acció sobre aquests receptors pot tenir un paper 

neuroprotector. 

 

Per dur a terme el projecte s’utilitza un abordatge pluridisciplinari. Així, el projecte és 

desenvolupat per cinc equips de recerca de diferents institucions, que treballen en 

bioinformàtica, immunologia molecular, neurobiologia, neuropatologia, neurociència 

cognitiva i teràpia gènica. D’una banda, s’utilitzen aproximacions in vitro, tant per 

estudiar les interaccions lligand-receptor com per esbrinar el paper d’aquests receptors 

en la resposta inflamatòria microglial i el potencial neuroprotector de la seva modulació. 

D’altra banda, es consideren aproximacions in vivo, en què s’estudia la implicació 

d’aquests receptors i la seva modulació en models animals de dany agut de l’SNC 

(encefalopatia per hipòxia/isquèmia perinatal i lesions traumàtiques medul·lars o 

cerebrals). Mitjançant estudis conductuals es valoren alteracions funcionals i mitjançant 

estudis bioinformàtics (in silico) es caracteritzen les interaccions moleculars lligand-

receptor per tal d’obrir la possibilitat d’identificar en les bases de dades existents 

molècules amb potencial d’unió. 

 

 

2. Resultats  

 

CD200-CD200R1 

Estudis in vitro utilitzant diferents tipus de cultius de cèl·lules glials han permès veure 

com respon el sistema CD200-CD200R1 en un context inflamatori, identificar factors de 

transcripció implicats en la seva regulació i posar de manifest com la modulació del 

receptor CD200R1 pot tenir un efecte en el perfil inflamatori de les cèl·lules microglials i 

el seu potencial neurotòxic. Així, el bloqueig de la interacció lligand-receptor potencia la 

resposta inflamatòria microglial, mentre que la sobreexpressió de CD200R1 o la seva 

estimulació mitjançant una molècula agonista resulta en la inhibició d’aquesta resposta 

inflamatòria i la neurotoxicitat associada. Estudis in vivo utilitzant models animals de 

lesions medul·lars o cerebrals adquirides han permès detectar la presència 

d’alteracions en l’expressió del receptor CD200R1. La inhibició d’aquest receptor, 

utilitzant diferents estratègies experimentals, ha mostrat que aquest és necessari per 

limitar el dany resultant en aquestes lesions. Estudis in silico de l’estructura CD200-
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CD200R1 han permès caracteritzar energèticament la regió d’interacció i identificar-hi 

els hotspots, la qual cosa ha conduït a iniciar la cerca de petites molècules moduladores 

potencials en bases de dades de molècules amb coneguda habilitat de travessar la 

barrera hematoencefàlica. Malauradament, la informació estructural és encara poc 

concloent com per aconseguir trobar agonistes del sistema. 

 

CD300 

Pel que fa als receptors CD300, hem obtingut informació valuosa a diferents nivells. El 

nostre treball s’ha centrat sobretot en el receptor CD300f. Estudis in vitro ens han 

permès identificar l’esfingomielina com un dels lligands fisiològics d’aquest receptor en 

humans. A més, hem trobat que és necessària una proteïna presentadora perquè es 

doni la unió entre CD300f i aquest esfingolípid. Aquesta dada és molt important, perquè 

aquesta proteïna es pot convertir en una diana terapèutica a causa de la seva capacitat 

de regular la senyalització d’aquest receptor. Mitjançant estudis in silico d’un model del 

complex entre receptor i lligand s’ha arribat a postular una regió d’interacció de 

l’esfingomielina amb CD300 facilitada per ions calci. Estudis in vitro també han mostrat 

l’expressió del receptor CD300f i del seu lligand a neurones i cèl·lules glials i el seu 

paper dual pro i antiinflamatori, així com també que la inhibició de CD300f en cultius 

mixtos neurona-glia indueix mort neuronal. D’acord amb els resultats in vitro, estudis in 

vivo utilitzant models animals de lesions medul·lars o cerebrals adquirides han permès 

detectar alteracions en l’expressió de CD300f en aquestes situacions, i han mostrat que 

si s’interfereix en la interacció de CD300f amb el seu lligand, incrementa el dany derivat 

de les lesions. A partir d’aquestes dades vam elaborar una estratègia terapèutica 

basada en la sobreexpressió de CD300f després d’induir un trauma cerebral. A curt 

termini es va observar una disminució del volum de lesió, mentre que a llarg termini la 

sobreexpressió va resultar tòxica. És per això que encara s’ha de refinar aquest 

enfocament, per exemple sobreexpressant CD300f únicament a micròglia/macròfags 

amb un promotor específic. 

 

TREM2 

Quant al receptor TREM2, com en el cas dels receptors CD300, també se’n desconeix el 

lligand fisiològic, la qual cosa dificulta l’estudi d’aquest sistema lligand-receptor. 

Mitjançant estudis in vitro hem mostrat que l’expressió de TREM2 s’altera en un context 

inflamatori. Estudis in vivo ens han permès veure que la seva expressió es va 

modificant durant el desenvolupament postnatal i que està associada a diferents 
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fenotips microglials. A més, també hem observat que l’expressió de TREM2 està 

alterada en un model de dany cerebral induït per hipòxia/isquèmia perinatal. Aquestes 

observacions, unides al fet que la seva absència dóna lloc a una patologia 

neurodegenerativa, atorga un interès addicional a estudiar aquest receptor en el 

context de la hipòxia/isquèmia. 

 

En el cas del model experimental d’hipòxia/isquèmia perinatal, també s’ha caracteritzat 

l’evolució temporal del patró d’expressió cerebral de citocines pro i antiinflamatòries i la 

implicació del factor de transcripció STAT-3 en la regulació de la resposta inflamatòria. 

En aquest model també s’han caracteritzat alteracions funcionals mitjançant testos de 

conducta. 

 

Globalment, els resultats obtinguts suggereixen que la resposta inflamatòria associada 

a lesions cerebrals i medul·lars pot ser modulada mitjançant una acció sobre receptors 

immunològics reguladors de la funció microglial. El desenvolupament d’eines que 

permetin modular la funció d’aquests receptors, ja sigui actuant sobre la seva expressió 

o sobre la seva activació, pot resultar útil per inhibir el dany neuronal en lesions 

cerebrals i medul·lars adquirides. 

 

Des del punt de vista tècnic, cal destacar la utilització d’eines bioinformàtiques que han 

contribuït a estudiar la interacció molecular lligand-receptor en el cas de CD300 i 

CD200R1. Pel que fa a CD300 han permès entendre les bases de la interacció amb el 

lligand que s’ha identificat, mentre que en el cas de CD200-CD200R1 ha permès 

establir les bases per a la cerca de molècules que puguin funcionar com a lligands de 

CD200R1. 

 

També cal destacar la posada a punt d’estratègies de teràpia gènica pel trauma 

cerebral utilitzant vectors lentivirals no integratius i nanovectors modulars 

recombinants. Ambdós tipus de vectors són útils, ja que mostren temps d’inducció 

d’expressió del transgèn ràpids, no indueixen un increment en la neuroinflamació ni en 

el dany tissular per se, i produeixen nivells de proteïna transgènica capaços d’induir 

efectes biològics. És important destacar que els dos vectors no sols no van ser tòxics en 

injectar-los intracerebralment, sinó que a més van resultar neuroprotectors, tant a 

nivell histològic com funcional. 
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3. Rellevància i possibles implicacions  

 

Encara que es tracta d’un projecte de recerca bàsica, el coneixement dels mecanismes 

moleculars i cel·lulars implicats en el desenvolupament de dany en les lesions agudes 

del sistema nerviós central és imprescindible en la cerca de dianes potencials per ser 

tingudes en compte des d’un punt de vista terapèutic. La nostra hipòtesi de treball és 

que el control de la resposta inflamatòria microglial pot induir neuroprotecció després 

d’un dany agut a l’SNC. 

 

D’una banda, els resultats obtinguts mostren que, mitjançant una acció sobre uns 

determinats receptors inhibidors immunes presents en les cèl·lules microglials, podem 

contribuir a inhibir la resposta inflamatòria i fer disminuir el dany que aquesta resposta 

indueix de manera secundària en lesions agudes de l’SNC. Aquests resultats poden 

ajudar a elaborar estratègies terapèutiques per a processos de dany neuronal en què la 

neuroinflamació juga un paper, i posen de manifest l’interès a desenvolupar 

aproximacions terapèutiques que tinguin una acció sobre l’expressió o la funció 

d’aquests receptors. 

 

D’altra banda, també hem demostrat la possible aplicació de dues estratègies de 

teràpia gènica pel tractament del trauma cerebral i medul·lar. Es tracta de la 

demostració que tant vectors lentivirals com nanopartícules recombinants són efectives 

per produir una proteïna transgènica de manera ràpida després d’un trauma, a nivells 

biològicament rellevants i sense induir neuroinflamació o alteracions neurològiques. 

Així, es pot triar una estratègia o una altra en funció del nivell d’expressió i el temps 

necessari segons la funció del transgèn neuroprotector escollit. Fins al moment de 

començar aquest projecte no s’havia fet cap estudi en què s’avalués la utilització de 

vectors de teràpia gènica injectant-los després del trauma i en un context d’aplicació 

preclínica que inclou la seva injecció intracerebral 4 h després de la lesió. Aquests 

resultats s’haurien de confirmar en models experimentals utilitzant animals de mida 

més gran. És important destacar que aquesta estratègia terapèutica pot ser utilitzada 

per a la sobreexpressió, tant d’immunoreceptors com de qualsevol tipus de gen amb 

potencial terapèutic. 

 

Globalment, el projecte ha contribuït, tant a la identificació de possibles dianes 

terapèutiques que actuïn fent disminuir la neuroinflamació i l’expansió secundària del 
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dany després d’una lesió a l’SNC, com al desenvolupament d’estratègies 

farmacològiques incloses en el concepte de teràpies avançades (en aquest cas la 

teràpia gènica). 
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