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1. Resum  

 

L’ictus es produeix com a conseqüència d’una reducció permanent o transitòria del flux 

sanguini en una regió del cervell regada per una artèria cerebral. Durant un episodi 

d’isquèmia, els nivells de glutamat extracel·lular augmenten a causa de l’alliberament 

sinàptic i del mal funcionament dels mecanismes de recaptació. Aquest glutamat 

indueix una activació excessiva del receptor d’NMDA, la qual cosa resulta en la mort 

neuronal per excitotoxicitat, que pot ser necròtica o de tipus apoptòtic, en funció de la 

durada i intensitat de l’activació. En estudis clínics s’han provat diversos antagonistes 

del receptors de glutamat com a agents neuroprotectors en casos d’isquèmia cerebral. 

Desafortunadament, greus efectes secundaris n’impedeixen l’ús. Per tant, es 

necessiten noves estratègies per incrementar les minses intervencions terapèutiques 

contra l’ictus. 

 

La fragmentació mitocondrial juga un paper determinant en els processos de mort 

cel·lular. Mitofusina 2 (Mfn2) és una proteïna de fusió mitocondrial que quan s’elimina 

provoca fragmentació mitocondrial i defectes bioenergètics. Estudis amb ratolins sense 

el gen de l’Mfn2 mostren que és necessària per a la supervivència neuronal. L’expressió 

d’Mfn2 protegeix les neurones contra espècies reactives d’oxigen, dany en el DNA i 

excitotoxicitat. A més de regular la morfologia mitocondrial, l’Mfn2 també regula el 

metabolisme, protegeix contra l’apoptosi en interaccionar amb Bcl-2 i bloquejar 

l’activació de Bax, controla el contacte entre el reticle endoplasmàtic i el mitocondri, la 

qual cosa és molt important per a l’homeòstasi del calci, intervé en la motilitat 

mitocondrial en neurones, i bloqueja l’entrada en el cicle cel·lular en inhibir la 

senyalització per ERK/MAPK. Totes aquestes funcions d’Mfn2 poden proveir protecció 

contra la mort neuronal. 

 

En aquest projecte hem determinat que de totes les proteïnes que formen la 

maquinària de fusió/fissió mitocondrial, només Mfn2 es veu reduïda en condicions 

excitotòxiques, i ho fa de manera irreversible en una fase tardana del procés 

excitotòxic. La reducció dels nivells d’Mfn2 provoca disfunció mitocondrial, alteracions 

en els nivells de calci i facilita la translocació de la proteïna proapotòtica Bax al 

mitocondri, fet que provoca mort neuronal tardana. La reducció dels nivells d’Mfn2 es 

produeix a nivell transcripcional en produir-se la degradació del factor de transcripció 

MEF2, el qual regula l’expressió basal d’Mfn2. Així doncs, la reducció dels nivells d’Mfn2 
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és un procés tardà en l’excitotoxicitat i, per tant, es mostra com una possible diana 

terapèutica que podria ajudar a augmentar l’estreta finestra terapèutica pel que fa a 

l’ictus.  

 

 

2. Resultats  

 

1. Les proteïnes de fusió/fissió mitocondrial en condicions excitotòxiques  

La dinàmica mitocondrial juga un paper central en la mort neuronal. Per tal d’entendre 

millor els mecanismes pels quals els mitocondris es fragmenten durant l’excitotoxicitat, 

vam tractar cultius primaris de neurones corticals de rata amb dosis moderades (30 

M) d’NMDA durant diversos temps. El que vam observar és que l’única proteïna de la 

maquinària de fusió/fissió mitocondrial que disminuïa va ser Mfn2. Aquesta disminució 

es va observar a partir de les 4 hores de l’inici de la lesió excitotòxica. 

 

Per comprovar in vivo la rellevància fisiopatològica d’aquests resultats, vam provocar 

dany isquèmic a rates mitjançant l’oclusió permanent de l’arteria cerebral mitjana i 90 

minuts d’oclusió transitòria de la caròtida. L’anàlisi d’expressió de les proteïnes de la 

maquinària de fusió/fissió va mostrar un patró d’expressió semblant. Mfn2 va ser 

l’única proteïna que disminuïa els seus nivells i ho feia hores més tard de produir-se la 

lesió.  

 

Tot i que la reducció dels nivells d’Mfn2 en excitotoxicitat es produeix hores després 

d’inciar-se la lesió, la fragmentació mitocondrial es produeix ràpidament (30-60 

minuts). Per tant, vam estudiar per quin procés es produïa la fragmentació 

mitocondrial en excitotoxicitat. El que vam trobar va ser que es produïa en dues fases. 

Una primera que depenia de la translocació de la proteïna de fissió Drp1 al mitocondri, 

la qual depenia de la seva nitrosació per la NOS i la contracció del complex de 

l’actomiosina mediat per ROCK. La retirada de l’estímul excitotòxic revertia aquesta 

primera fase de la fragmentació. La segona fase de la fragmentació mitocondrial en 

excitotoxicitat es produïa hores després d’iniciar-se la lesió, depenia de la reducció dels 

nivells d’Mfn2 i era irreversible, tenia lloc tot i haver-se retirat la lesió amb anterioritat. 

 

 

 



4 

 

2. Mecanisme pel qual es redueix l’expressió d’Mfn2 en excitotoxicitat  

Vam determinar que la disminució de l’expressió d’Mfn2 no es produïa com a 

conseqüència d’un procés proteolític, sinó a nivell transcripcional. Vam poder descriure 

el mecanisme en concret. MEF2 és un factor de transcripció que és degradat per 

caspases i calpaïna en condicions excitotòxiques. I vam observar que la degradació de 

MEF2 al llarg del temps en excitotoxicitat correlacionava molt bé amb la disminució 

d’Mfn2, tant in vitro com in vivo. Tot seguit vam obtenir tota una sèrie d’evidències que 

en neurones MEF2 regula l’expressió basal d’Mfn2 i que en degradar-se MEF2 minva 

l’expressió d’Mfn2 i, per tant, els seus nivells. Les evidències que vam obtenir són les 

següents: 

 

1) Neurones transduïdes amb una forma mutada de MEF2 que actua com a 

dominant negatiu (MEF2-DN) tenen disminuïts els nivells d’Mfn2, tant a nivell d’mRNA 

com de proteïna. 

2)  En assajos amb gens indicadors, MEF2-DN reprimeix l’activitat del promotor 

d’Mfn2 específicament en neurones, però no en una línia cel·lular que pràcticament no 

expressa MEF2 (i expressa molt menys Mfn2 que les neurones). 

3)  Mitjançant delecions del promotor d’Mfn2 i mutagènesi dirigida vam determinar 

el lloc d’unió de MEF2 al promotor d’Mfn2. 

4) Assajos d’EMSA van mostrar que MEF2 s’uneix in vitro a la caixa identificada del 

promotor d’Mfn2. 

5) Assajos de ChIP van demostrar que MEF2 s’uneix al promotor d’Mfn2 en 

neurones en condicions basals, i que aquesta unió es perdia quan s’exposaven les 

neurones a dosis excitotòxiques d’NMDA. 

 

3. Paper neuroprotector d’Mfn2 contra l’excitotoxicitat 

El fet que la reducció dels nivells d’Mfn2 es produís tard en el procés excitotòxic és 

important, perquè actualment l’únic tractament farmacològic recomanant contra l’ictus 

isquèmic és l’administració del trombolític tPA, però aquest només és efectiu si 

s’administra durant les primeres quatre hores de produir-se l’atac. Per tant, és de gran 

importància trobar noves dianes per ampliar aquesta finestra terapèutica. 

Diversos mecanismes poden participar en la mort per excitotoxicitat. En les primeres 

fases la mort es produeix majoritàriament per necrosi, mentre que en les fases 

tardanes la mort és per apoptosi. Vam observar que la reducció dels nivells d’Mfn2 

contribuïa a la mort tardana per apoptosi, però no tenia cap paper en la mort per 
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necrosi. Mentre la sobreexpressió d’Mfn2 protegia contra l’excitoxicitat, la disminució 

dels nivells d’Mfn2 mitjançant shRNA sensibilitza amb dosis subtòxiques d’NMDA. Amb 

el paper de MEF2 regulant l’expressió basal d’Mfn2, la sobreexpressió de MEF2-DN 

també sensibilitzava les neurones amb dosis subtòxiques d’NMDA. 

 

4. Mecanisme pel qual Mfn2 protegeix contra l’excitotoxicitat 

Dues característiques de l’excitotoxicitat són la disfunció mitocondrial i l’alteració en 

l’homeòstasi del calci. Experiments de respirometria va demostrar que la disminució 

dels nivells d’Mfn2 provoca disfunció mitocondrial. Utilitzant una altra aproximació, el 

mesurament del potencial de membrana mitocondrial, vam observar resultats 

semblants i, a més, que aquest mal funcionament mitocondrial empitjorava 

dramàticament quan es forçava la funció mitocondrial amb dosis subtòxiques d’NMDA. 

Com que el mitocondri juga un paper clau en el tamponament de l’increment calci en el 

citosol que es produeix durant l’excitotoxicitat, i aquest tamponament depèn d’una 

funció mitocondrial correcta, vam raonar que l’homeòstasi del calci està afectada en les 

neurones amb expressió reduïda d’Mfn2. Vam observar que l’increment en el calci del 

citosol s’incrementava molt més en aplicar NMDA en neurones amb expressió reduïda 

d’Mfn2, i conseqüentment el nivells de calci al mitocondri eren menors en aquestes 

neurones. 

 

D’acord amb l’augment de calci del citosol en les neurones amb expressió reduïda 

d’Mfn2, vam observar una major activació de la calpaïna, proteasa dependent del calci 

que esdevé un dels mediadors de la mort per excitotoxicitat.  

 

S’ha demostrat que Mfn2 interacciona amb membres de la família de proteïnes de Bcl-

2, tant apoptòtiques com antiapoptòtiques. Vam observar que la disminució de 

l’expressió d’Mfn2 facilita la localització i la inserció de la proteïna proapoptòtica Bax al 

mitoncondri, amb el consegüent augment en l’alliberament del citocrom c i la mort per 

apoptosi.  

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

Aquest és un projecte de ciència bàsica, però amb implicacions clíniques molt 

interessants. Actualment l’únic tractament farmacològic aprovat per a l’ictus isquèmic 
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és l’administració de l’activador del plasminogen tissular (tPA), però aquest ha de ser 

administrat durant les primeres quatre hores des que s’inicia l’atac. No obstant això, 

l’evolució del dany isquèmic és progressiu, tot iniciant-se durant els primers minuts i 

durant hores i fins i tot dies. Per tant, és de gran importància trobar noves dianes que 

permetin ampliar la finestra terapèutica. En aquest estudi hem mostrat que l’expressió 

reduïda d’Mfn2 és un fet tardà en el procés excitotòxic (quatre hores des de l’inici de la 

lesió). La reducció en l’expressió d’Mfn2 provoca disfunció mitocondrial, altera 

l’homeòstasi del calci i facilita el reclutament de Bax al mitocondri durant 

l’excitotoxicitat. Tot això suggereix que la reducció de l’Mfn2 pot determinar el destí de 

la neurona (mort o supervivència) en la zona de penombra, que és aquella més 

rellevant clínicament per tractar l’ictus isquèmic. Per tant, Mfn2 és una potencial diana 

terapèutica contra l’excitotoxicitat en l’ictus. 

 

El fet d’haver descobert que la reducció dels nivells d’Mfn2 es produeix principalment a 

nivell transcripcional i que aquesta reducció en l’expressió facilita la translocació de Bax 

al mitocondri, pot suggerir possibles estratègies terapèutiques. Per exemple, utilitzant 

llibreries de molècules en assajos de cribratge d’activadors del promotor d’Mfn2 es 

podrien trobar molècules que evitessin la disminució de l’expressió d’Mfn2 en 

excitotoxicitat. Igualment, també es podrien incrementar els nivells d’RNA d’Mfn2 

utilitzant RNA sintètics modificats (modRNA), els quals són una estratègia terapèutica 

emergent per administrar de manera controlada productes gènics, tant temporalment 

com espacialment. Una tercera possibilitat passaria per entendre amb més detall com 

la deficiència d’Mfn2 facilita la localització de Bax al mitocondri. Si depengués de canvis 

en la interacció d’Mfn2 amb Bax o altres membres de la família de proteïnes de Bcl-2, 

un mapatge acurat dels dominis implicats en aquestes interaccions permetrien 

dissenyar pèptids fusionats al pèptid TAT per administrar-los a l’interior de la neurona i 

que interferissin en aquestes interaccions, i, per tant, evitar la localització mitocondrial 

de Bax. 
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