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1. Resum  

 

La neuromielitis òptica (NMO) és una malaltia inflamatòria desmielinitzant de l’SNC 

que es caracteritza per l’afectació predominant dels nervis òptics i de la medul·la 

espinal. És una malaltia minoritària (prevalença estimada 0,4-4 casos/100.000 

habitants), de predomini femení, i una mitjana d’edat de presentació al voltant dels 

39 anys, encara que també pot debutar en nens i ancians. Més del 90% dels 

pacients presentaran un curs en forma de brots i acumularan una alta discapacitat 

en poc temps. El 50% dels pacients necessitaran l’ajuda d’un suport per caminar o 

presentaran ceguesa visual legal (agudesa visual <1/10) en el termini de 8,5-10 

anys després del debut. Inicialment es va considerar una variant de l’esclerosi 

múltiple (EM), però la implicació de la immunitat humoral en estudis patològics, i 

posteriorment la identificació d’un anticòs que s’unia a un canal aquós, 

l’aquaporina4 (IgG-NMO/AQP4), que s’expressa bàsicament en els peus dels 

astròcits, va permetre diferenciar clarament les dues entitats. 

 

La identificació dels IgG-NMO/AQP4 va permetre, per un costat, expandir l’espectre 

clínic a formes limitades, com mielitis transversa longitudinalment extenses 

(MTLE), o neuritis òptiques (NO) recurrents, i més recentment a síndrome emètica 

i/o singlot incoercible per afectació de l’àrea postrema, i establir uns nous criteris 

diagnòstics en els quals l’afectació clínica i/o radiològica més enllà del nervi òptic i 

la medul·la no excloïa el diagnòstic. Els pacients amb anticossos IgG-NMO/AQP4 

positius i formes limitades que no compleixen tots els criteris, reben el nom 

d’espectre d’NMO. Entre un 20-35% dels pacients són seronegatius i el percentatge 

és més gran quan s’inclouen formes limitades de la malaltia (MTLE i NO). El paper 

patogènic dels IgG-NMO/AQP4 s’ha suggerit tant en estudis in vitro com en models 

animals. Però es desconeix la fisiopatologia associada en els pacients 

seronegatius. No s’hi disposa de cap teràpia curativa. El tractament va encaminat a 

minimitzar el dany associat al brot i a prevenir l’aparició de recurrències. D’aquí la 

importància de la identificació precoç dels pacients. 
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Objectius: 

1. Identificar nous anticossos que puguin estar implicats en la resposta patogènica 

humoral immune en pacients seronegatius (IgG-NMO/AQP4). 

2. Caracteritzar els antígens identificats en l’objectiu anterior.  

3. Avaluar l’efecte en models animals mitjançant injecció intracerebral d’IgG 

purificada. 

 

 

2. Resultats  

 

1. Hem ampliat l’arsenal de tècniques de detecció dels anticossos IgG-NMO/AQP4 

i millorat la sensibilitat, tot reduint els casos d’NMO seronegatius. Es van estudiar 

103 pacients amb NMO i 122 controls amb malalties inflamatòries, mitjançant una 

tècnica optimitzada d’immunohistoquímica (IHQ-o), i es va comparar el resultat 

amb un assaig basat en cèl·lules in-house (CBA-ih) in vivo utilitzant la isoforma M23 

de l’AQP4, i amb el d’un comercial (CBA-c) fixat. La sensibilitat de la IHQ-o va ser 

similar a la de CBA-ih i millor que la del CBA-c, amb una especificada de totes elles 

del 100%. Els nostres resultats previs, sensibilitat del 65% utilitzant una tècnica 

d’immunohistoquímica convencional i CBA amb la isoforma M1, van millorar amb 

les noves tècniques, sensibilitat del 77% (referència 1). 

 

2. Hem identificat que un 15% dels pacients IgG-NMO/AQP4 seronegatius 

presenten anticossos contra la glicoproteïna de la mielina dels oligodendròcits 

(IgG-MOG), i la seva presència s’associa a un millor pronòstic. Vam estudiar 174 

pacients adults amb NMO i espectre associat (MTLE, NO), mitjançant CBA-ih 

transfectant cèl·lules amb AQP4 o amb MOG. El 15% dels pacients seronegatius 

presentaven IgG-MOG. Els IgG-MOG s’associaven més freqüentment a NO, els IgG-

NMO/AQP4 a NMO, i el ser seronegatiu doble a MTLE. En comparar els pacients en 

funció de l’anticòs (AQP4 vs. MOG), vam observar que els pacients IgG-MOG eren 

més joves, no presentaven un predomini de dones (50%), el quadre clínic amb més 

freqüència era monofàsic, i si bé en el debut la malaltia presentava la mateixa 
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gravetat, els pacients es recuperaven millor de l’episodi agut i el pronòstic final era 

més favorable (referència 2). 

 

3. Els pacients caucàsics amb NMO i esclerosi múltiple (EM) presenten una 

distribució al·lèlica HLA-DRB1 diferent. L’al·lel DRB1*03 contribueix a ser IgG-

NMO/AQP4 positiu, però els pacients NMO seronegatius no són diferents respecte 

dels seropositius. Vam estudiar una cohort de 22 pacients NMO, dels quals 16 

(73%) eren IgG-NMO/AQP4 positius, i es va comparar amb 228 pacients amb EM i 

225 controls sans. Els pacients amb NMO presentaven una major freqüència de 

l’al·lel DRB1*10. En combinar l’estudi amb un de francès publicat, vam veure que 

l’NMO s’associava a l’al·lel DRB1*03, i això es relacionava amb la presència d’IgG-

NMO/AQP4. No va haver-hi diferències entre pacients NMO seropositius o 

seronegatius (referència 3). 

 

4. La majoria de les mielitis transverses longitudinalment extenses (MTLE) són 

idiopàtiques, presenten un bon pronòstic i són més freqüents en pacients amb el 

genotip HLDA-DRB1*13. Vam estudiar prospectivament 23 pacients amb MTLE 

aïllada de debut. La majoria eren dones, mitjana d’edat de 45 anys i discapacitat 

moderada-greu al nadir. Els IgG-NMO/AQP4 es van detectar en 2 (9%) pacients, 

anticossos antinuclears en 16 (70%) i genotip DRB1*13 en 13 (57%). La freqüència 

de DRB1*13 va ser significativament major a l’observada en pacients amb EM o 

NMO i controls sans. Al final del seguiment, 2 pacients van passar a NMO, 1 a EM i 

20 van romandre com a idiopàtics. La discapacitat al nadir va ser predictora del 

pronòstic final, i l’extensió de la mielitis es va associar a risc de recurrència. La 

majoria d’MTLE són inflamatòries idiopàtiques (referència 4). 

 

5. Hem identificat que el 45% dels pacients amb neuritis òptica (NO) unilateral o 

bilateral, greu o recurrent aïllada es presenten amb un anticòs associat. Els 

pacients amb IgG-NMO/AQP4 tenen el pitjor pronòstic visual, mentre que en els 

que s’associen a Ig-MOG el pronòstic és bo i similar al dels seronegatius. Vam 

estudiar 51 pacients amb NO aïllada i 142 controls. La presència d’IgG-NMO/AQP4, 
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IgG-MOG i anticossos contra la subunitat alfa-1 del receptor de la glicina (IgG-RGly) 

es va analitzar mitjançant CBA-ih. Es van identificar anticossos en 23 (45%) dels 

pacients, incloent-hi Ig-MOG en 10, IgG-NMO/AQP4 en 6, i IgG-RGly en 7 (associat a 

MOG en 3 i a AQP4 en 1). Al final del seguiment, un 35% dels pacients que van 

romandre amb el diagnòstic de NO idiopàtica aïllada presentaven un anticòs 

(MOG, RGly o tots dos), fet que permetia associar-ho a un origen immunomediat. 

Confirmem que la presència d’IgG-NMO/AQP4 és un marcador de mal pronòstic 

visual, i la d’IgG-MOG de bon pronòstic. Els anticossos IgG-RGly semblen un 

marcador d’autoimmunitat associada, ja que també es detecten en pacients amb 

EM i altres malalties neurològiques (referència 5). 

 

6. Hem identificat que els pacients amb encefalitis anti-NMDAR poden 

desenvolupar de forma concurrent o separada episodis desmielinitzants, i, a 

l’inrevés, pacients amb NMO o amb síndromes desmielinitzants i símptomes 

atípics poden tenir una encefalitis anti-NMDAR. Es va analitzar d’una cohort de 

691 pacients amb encefalitis anti-NMDAR, els 23 pacients que es van presentar 

amb malaltia desmielinitzant. Als pacients, se’ls va analitzar IgG-NMO/AQP4 i IgG-

MOG mitjançant CBA-ih. Es van identificar dos grups: 1) pacients en els quals 

l’encefalitis va ser precedida o seguida d’episodis d’espectre d’NMO o tronc o 

multifocal (12 pacients, 4 amb IgG-NMO/AQP4 i 7 amb IgG-MOG) i 2) pacients que 

associaven de forma simultània troballes clíniques i de ressonància de malaltia 

desmielinitzant (11 pacients, 5 d’ells IgG-NMO/AQP4 i 2 IgG-MOG). Encara que la 

majoria dels pacients van millorar amb immunoteràpia, els episodis 

desmielinitzants, en contrast amb els d’NMDAR, van requerir teràpia més intensa i 

van quedar amb més seqüeles (referència 6). 

 

7. El model animal d’encefalitis autoimmune experimental mitjançant 

transferència passiva en ratolins C57BL/6 amb MOG, és útil per avaluar el paper 

de les cèl·lules B en malalties mitjançades per anticossos. Un estudi comparatiu, 

entre el model d’encefalitis autoimmune experimental activa (aEAE) i el de 

transferència passiva (tpEAE) en ratolins C57BL/6, va mostrar que el 
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desenvolupament era similar, però els símptomes s’iniciaven abans i la 

discapacitat era major en els animals amb tpEAE. L’anàlisi de la medul·la espinal va 

demostrar una major activació glial i àrees de desmielinització més extenses en la 

tpEAE que en l’aEAE. Encara que els infiltrats inflamatoris, macròfags i limfòcits T, 

estaven presents en medul·la espinal i cervell de tots dos models, els limfòcits B 

estaven augmentats significativament en el model tpEAE. La colocalització de les 

cèl·lules B amb IgG i la seva predominant distribució en àrees de desmielinització 

suggereix que cèl·lules B secretores d’IgG estan implicades en el procés 

neurodegeneratiu associat a la tpEAE (referència 7). 

 

8. Avaluació de l’efecte de les IgG dels pacients seropositius i seronegatius. 

Després de caracteritzar el model in vivo anterior, vam iniciar el model d’LPS en 

ratolins C57BL/6. Aquest model desenvolupa un procés inflamatori sistèmic que 

afecta l’SNC i permeabilitza la barrera hematoencefàlica. Als animals, se’ls va 

administrar intraperitonealment IgG purificades de pacients IgG-NMO/AQP4 

positius (n= 3), pacients NMO seronegatius (n= 3), amb esclerosi múltiple (n= 3) i 

subjectes sans (n= 3). Després de 24 h de tractament, es van extreure els cervells i 

les medul·les espinals, i es van processar per RT-PCR (avaluació del patró gènic 

inflamatori i glial), per Western-blot (expressió de proteïnes inflamatòries i glials) i 

immunohistologia (anàlisi d’AQP4 i GFAP). També es va fer un model amb cultius 

glials primaris (40% oligodendròcits, 35% astròcits, 10% micròglia i 5% progenitors 

glials) de cèl·lules de medul·la espinal de ratolí, que van ser tractats amb les 

mateixes IgG purificades de pacients i controls. Els cultius van ser processats per 

immunohistoquímica: marcadors glials (GFAP, Iba-1 i CNPase), marcadors 

proinflamatoris (NOS2 i COS2) i determinació d’òxid nítric; per RT-PCR: avaluació 

de l’expressió de gens glials (GFAP, Iba-1 i CNPase), proinflamatoris (NOS2, COX2, 

C/EBPβ, IL1β, IL6, TNFα i IFNγ) i antiinflamatoris (TGFβII, IL4 i C/EBPα) i Western-

blot: expressió de les proteïnes corresponents. Els resultats van ser presentats al 

congrés de la Federation of European Neuroscience Societies (referència 8), però 

no s’han publicat, en invalidar-se els experiments en descobrir-se amb les noves 

tècniques desenvolupades (resultats 1 i 2) que una de les mostres utilitzades tant 



7 
 

en el pool d’NMO seronegatius com individualment era en realitat d’un pacient al 

qual hem detectat IgG-MOG a títol alt, i una altra era d’una pacient amb IgG-

NMO/AQP4 a títol baix. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

1. Hem ampliat l’arsenal de tècniques de detecció dels anticossos IgG-NMO/AQP4 i 

hem millorat la sensibilitat, tot reduint els casos d’NMO seronegatius. Aquestes 

millores faciliten el diagnòstic i que es pugui instaurar una teràpia preventiva de 

manera més precoç.  

 

2. Hem identificat un nou anticòs, IgG-MOG, que està present en un subgrup de 

pacients amb IgG-NMO/AQP4 seronegatius. La seva identificació és important, ja 

que els pacients presenten característiques clíniques i pronòstiques diferenciades, 

i això té implicacions a l’hora de prendre una decisió terapèutica.  

 

3. Hem caracteritzat el perfil clínic i evolutiu dels pacients amb mielitis transversa 

longitudinalment extensa. El principal factor pronòstic és la gravetat a l’inici del 

quadre neurològic, i és el principal marcador un genotip determinat d’HLA-DRB1. 

En els pacients amb neuritis òptica greu o recurrent aïllada, el principal factor 

pronòstic ve donat per la presència d’IgG-NMO/AQP4. L’anàlisi d’anticossos permet 

suggerir l’origen immunomediat en el 35% dels casos considerats idiopàtics. 

 

4. Hi ha pacients que poden presentar de manera concurrent o separada una 

encefalitis autoimmune, l’encefalitis anti-NMDAR i una malaltia desmielinitzant; 

conèixer-ho és important per poder diagnosticar i tractar de manera precoç i 

adequada els pacients, atès que el pronòstic és diferent.  
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5. Hem descrit que el model d’encefalitis autoimmune experimental per 

transferència passiva en ratolins C57BL/6 amb MOG pot ser útil a l’hora d’avaluar 

el paper de les cèl·lules B en malalties mediades per anticossos, tal com la NMO. 
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