


V. DISCUSSIÓ



La funció del pèptid CGRP en el sistema motor no és, fins el moment, ben coneguda

però la seva presència en el sorna de la majoria de motoneurones en condicions normals fa

suposar que hi juga un paper important. S'accepta que el CGRP podria actuar com un senyal

tròfic que contribueix a la diferenciació i al manteniment de les sinapsis neuromusculars

(Laufer et al., 1987). En aquest treball, nosaltres demostrem que es produeixen canvis

transitoris en el contingut de CGRP en el sorna de les motoneurones i en els terminals

nerviosos associats amb el creixement axonal i amb la remodelació sinàptica neuromuscular.

Hem demostrat aquests canvis en condicions d'inducció del creixement axonal per paràlisi

local amb BoTx, després de l'aixafament del nervi ciàtic, durant el desenvolupament postnatal

i amb l'administració de CNTF.

1. Consideracions metodològiques.

1.1. Traçat de les motoneurones.

Els estudis realitzats en les últimes dècades han demostrat que els traçadors són una

eina excel·lent per a realitzar estudis neuroanatòmics i per a poder determinar les trajectòries

neuronals tant en l'SNC com en l'SNP. En els últims anys s'han utilitzat diversos tipus de

traçadors com són les lectines i algunes toxines bacterianes (Wan et al., 1982; Trojanowski,

1983; Hòkfelt et al., 1984; Sawchenko i Gerfen, 1985 i Luppi et al., 1990).

Nosaltres, per a traçar motoneurones de la medul·la espinal hem emprat una lectina, la

WGA, i una toxina bacteriana, la CTB, com a traçadors retrògrads. Aquestes substàncies,

després d'injectar-les en múscul esquelètic, es transporten retrògradament i es concentren en

el sorna neuronal, on es fusionen amb lisosomes primaris que contenen enzims catabòlics per

a la seva posterior degradació (Dumas et al., 1979; Borges i Sidman, 1982; Wan et al., 1982;

Hirakawa et al., 1992). És ja conegut que la WGA s'uneix preferentment a residus d'N-

acetilglucosamina i d'àcid siàlic localitzats en els terminals presinàptics (Wan et al., 1982;

Trojanowski, 1983; Sawchenko i Gerfen, 1985) i posteriorment és interioritzada en les

motoneurones per endocitosi. De manera similar, la CTB s'uneix a gangliòsids GMl que estan

presents en quantitats abundants en les membranes presinàptiques (Wan et al, 1982;

Sawchenko i Gerfen, 1985; Oldfors, 1986). La unió de les macromolècules (WGA i CTB) a
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aquests receptors d'alta afinitat determina que la captació dels traçadors sigui molt més

específica que l'endocitosi no selectiva d'altres traçadors, com per exemple, la peroxidasa de

rave, que és incorporada a les vesícules endocítiques sense cap unió específica a la membrana

cel·lular (Lavail i Lavail, 1974). Tant la captació de WGA com la de CTB són molt efectives i

es produeixen en concentracions extracel·lulars molt baixes.

Hom ha observat que l'aplicació de WGA en músculs produeix una reacció

inflamatoria localitzada en el lloc on s'ha injectat el traçador (Borges i Sidman, 1982).

L'estudi histològic del músculs injectats amb WGA ens ha revelat que en les nostres mostres

també es produeix una reacció inflamatoria: hem observat la presència de miositis no

bacterianes associades amb fenòmens de necrosi i de regeneració de les fibres musculars.

D'altra banda, després de la injecció de CTB aquests fenòmens són poc importants. En

realitat, però, la lesió del teixit no és obstacle per a un bon traçat neuronal (Kuypers i

Huisman, 1984), que fins i tot pot arribar a ser més efectiu, ja que en molts casos la

incorporació del traçador es millor quan els axons han estat danyats. No obstant això, la lesió

muscular provocada per la WGA podria produir variacions indesitjables del contingut de

CGRP en el sorna neuronal degudes a la lesió dels nervis perifèrics. Essent així, les mesures

de la immunoreactivitat al CGRP en les motoneurones traçades amb WGA quedarien

falsejades per la reacció retrògrada en el sorna neuronal. Aquesta reacció induïda per la lesió

dels nervis intramusculars, no reflectiria l'estat fisiològic normal de la motoneurona. Per tot

això, nosaltres hem trobat més convenient d'utilitzar com a traçador la CTB en l'estudi dels

canvis de la immunoreactivitat al CGRP induïts en diferents condicions experimentals. A més,

hem comprovat que la injecció intramuscular de CTB no provoca alteracions significatives en

els nivells de CGRP de les motoneurones que projecten cap als músculs injectats.

El traçat de les motoneurones ens va permetre de realitzar l'estudi de les variacions del

CGRP en una població definida de motoneurones, per exemple, aquelles que innerven el

múscul EDL. Nosaltres hem considerat important estudiar les motoneurones d'un múscul

determinat posat que podien existir diferències en la immunoreactivitat al CGRP entre les

distintes motoneurones normals que innerven distints músculs, possiblement relacionat amb

els tipus de fibres musculars que contenen (Blanco et al., 1992; Piehl et al, 1993a). A més, es

Discussió 96



coneix que l'axotomia indueix canvis en el contingut de CGRP de les motoneurones que estan

relacionats amb el tipus de músculs que innerven (Piehl et al., 1993a).

En aquest treball s'ha realitzat un estudi precís dels canvis en el contingut de CGRP

de les motoneurones que innerven el múscul EDL durant un extens període de temps (des d' 1

dia fins a 200 dies després del tractament amb BoTx).

1.2.Valoració de la immunoreactivitat al CGRP.

La mesura de la immunoreactivitat al CGRP en el sorna de les motoneurones vam

realitzar-la mitjançant un fotomultiplicador adaptat a un microscopi de fluorescencia. Les

dades obtingudes les vam processar amb un programa informàtic que ens va permetre de

classificar-les i de detectar les diferències en la reactivitat al CGRP que no són aparents a

l'observació microscòpica. A més, vam comprovar que els resultats generats per l'anàlisi

computeritzada eren reproduïbles i més consistents que els obtinguts per altres mètodes.

Gràcies a la utilització d'aquesta metodologia es van avaluar de forma objectiva un gran

nombre de motoneurones que van conferir al test estadístic una alta fiabilitat.

2. Regulació del CGRP i plasticitat sinàpíica.

2.1. Variacions en el contingut del CGRP de les motoneurones relacionades amb la

inducció del creixement axonal reactiu (canvis plàstics a les sinapsis neuromusculars)

provocat per la BoTx.

És ben conegut que després de la injecció de BoTx s'indueix el creixement axonal i

apareixen tant brots nodals com brots terminals (Brown et al. 1981). A diferència dels brots

que es formen després de realitzar una lesió, com per exemple, la denervació parcial, el

creixement nerviós també s'indueix en els músculs paralitzats sense que es produeixi lesió

tissular ni a nivell muscular ni en les estructures nervioses. Amb la BoTx s'anul·la

transitòriament la transmissió sinàptica, és a dir, es produeix una interrupció funcional en la

sinapsi neuromuscular, però no es perd el contacte estructural entre el nervi i el múscul. Per

tot això, vam escollir per realitzar el nostre estudi la paràlisi muscular induïda amb BoTx.
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Vam analitzar la longitud i la complexitat dels terminals nerviosos a diferents dies de la

injecció, des d'un dia fins a un any després de l'administració de la toxina. Prèviament a la

realització d'aquest treball no s'havien estudiat els canvis en el creixement nerviós induïts per

la BoTx en un període de temps tan llarg (des d' 1 dia fins a 200 dies després del tractament

amb BoTx).

Els resultats obtinguts en la primera etapa del nostre estudi corroboren els treballs que

havien estat realitzats anteriorment (Holland i Brown, 1981; Molgó et al., 1990). El bloqueig

prolongat amb BoTx indueix la formació de brots nerviosos que provenen d'un creixement

dels terminals nerviosos preexistents determinant un increment de la complexitat de

l'arborització terminal per l'addició de noves branques. Es produeixen així canvis plàstics en

els terminals nerviosos que condueixen a la remodelació de les plaques motores adultes. S'ha

proposat que la remodelació sinàptica amb l'extensió dels terminals nerviosos originals

conduiria a la recuperació de la transmissió sinàptica gràcies a la formació de nous contactes

sinàptics (Molgó et al., 1990).

Nosaltres hem detectat els canvis plàstics dels terminals nerviosos en els músculs

processats per la tècnica de Gros-Bielchowsky mitjançant la mesura de la longitud i dels punts

de brancatge dels terminals nerviosos. Curiosament, vam observar que els brots terminals

persistien durant un període molt llarg de temps malgrat el reestabliment de l'activitat

muscular. Els nostres resultats corroboren els estudis realitzats per Molgó et al. (1990) que

demostren que la paràlisi es recupera aproximadament un mes després de la injecció de la

toxina. En els nostres experiments observem que el creixement dels terminals es manté durant

molt temps malgrat que el creixement dels terminals nerviosos sembla innecessari quan ja és

funcional la transmissió sinàptica. En principi, era d'esperar que en aquesta etapa es produís

una estabilització dels terminals nerviosos i que únicament hi hagués el creixement normal

dels terminals associat amb l'envelliment de l'animal. Cal esmentar que en els animals adults,

en condicions fisiològiques, també hi ha una certa remodelació sinàptica (Wernig i Herrera,

1986), encara que és menys important que en condicions de rebrot induït. Nosaltres hem

postulat que el creixement dels terminals després de la recuperació de la paràlisi podria estar

ocasionat per alteracions en el control del creixement axonal provocades per la BoTx.
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En aquest context, seria interessant comprovar si aquests brots que es continuen formant

finalitzen amb nous contactes sinàptics, o si bé únicament creixen de forma descontrolada.

Nosaltres especulem que aquestes alteracions podrien estar relacionades amb modificacions

de factors que en condicions normals podrien estar inhibint el creixement axonal. També hi

podria estar involucrada la matriu extracel·lular de les fibres musculars, ja que després de la

paràlisi s'ha vist que es produeixen alteracions en l'ECM, per exemple, s'ha observat que

l'àrea que ocupa l'ECM s'incrementa i és més extensa que el lloc ocupat pels terminals

nervisos (Chen i Ko, 1994).

Als 260 dies de la injecció de la toxina s'observa una tendència a la disminució de les

diferències en la longitud i en la complexitat dels terminals nerviosos entre els músculs

tractats amb BoTx i els no tractats. Aquesta disminució a llarg termini podria estar provocada

per la retracció dels terminals nerviosos o per la seva degeneració. Werning i Herrera (1986)

van observar al microscopi electrònic certes estructures que semblaven plaques sinàptiques

abandonades, per contra, no s'han detectat evidències de degeneració dels brots nerviosos.

Per tant, sembla més probable que la disminució dels brots es produeixi per retracció.

Aquesta disminució dels brots (retracció terminal) no s'ha descrit prèviament en el cas de la

BoTx/A, però si que s'ha descrit en els músculs de ratolí tractats amb BoTx/D. No obstant,

amb la BoTx/D la formació de brots i la seva posterior retracció té lloc més ràpidament (als

70 dies de la injecció de la toxina, Molgó et al., 1990; Cornellà et al., 1993) que en el cas de

laBoTx/A.

Després de comprovar que s'indueix la formació de brots en els terminals nerviosos

dels músculs que havien estat injectats amb BoTx, vam analitzar en els mateixos animals les

variacions del CGRP en el sorna de les motoneurones i en les plaques motores. Vam observar

que es hi ha canvis substancials en el contingut de CGRP de les motoneurones i que aquests

canvis es correlacionen amb els canvis plàstics que es produeixen en els terminals nerviosos.

El sorna de les motoneurones en condicions fisiològiques presenta immunoreactivitat

al CGRP, però la intensitat del marcatge presenta variacions entre les motoneurones d'una

mateixa població, i fins i tot, es poden detectar motoneurones que són totalment negatives al

CGRP. La raó d'aquesta heterogeneïtat actualment és desconeguda, però pot ésser explicada
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sobre la base de les diferències en les propietats intrínseques de les motoneurones que

pertanyen a un determinat nucli motor (Caldero et al., 1992). Com s'ha comentat

anteriorment, la heterogeneïtat entre diferents poblacions de motoneurones s'ha relacionat

amb els tipus de músculs que innerven (Blanco et al. 1992; Piehl et al., 1993a). Tanmateix, es

coneix que hi ha variacions intramusculars en el tipus de fibres musculars que estan

condicionades per les propietats elèctriques de les motoneurones que les innerven i que

podrien relacionar-se amb la immunoreactivitat al CGRP en el sorna neuronal (Burke i

Rodomin, 1977; Kuno et al., 1974). També s'ha especulat que les motoneurones negatives al

CGRP podrien contenir un altre pèptid no identificat amb funcions homòlogues al CGRP

(Caldero et al., 1992).

A diferencia.de la positivitat al CGRP en el soma de la major part de motoneurones en

condicions fisiològiques, la gran majoria de plaques motores adultes són negatives al CGRP.

Després del tractament amb BoTx, les plaques motores dels músculs estudiats (SOL i TA)

mostren una forta immunoreactivitat al CGRP. La resposta observada en el múscul SOL és

més important que en el TA. Una possible explicació a la resposta diferencial entre els dos

músculs són les diferències en les propietats del tipus de fibres i la capacitat de formació de

brots d'aquests músculs (Brown et ai, 1980; Pette i Vrbová, 1985).

La quantificació de la immunoreactivitat al CGRP en el soma de les motoneurones i en

les plaques motores després de l'aplicació de la toxina mostra un curs temporal bimodal. A

l'inici de la paràlisi muscular (24-48 h després de la injecció) es produeix el primer increment

en la immunoreactivitat al CGRP. Una consideració important és que l'axotomia del nervi

motor també augmenta el contingut de CGRP en els soma de les motoneurones

axotomitzades amb un comportament bimodal similar a la BoTx (Dumoulin et ai, 1991). Per

tant, es pot considerar que el bloqueig de l'alliberació de l'Ach i la reacció cel·lular

regenerativa que es produeix després de la secció del nervi comparteixen part d'una resposta

comú. De fet, s'ha descrit que en el soma de les motoneurones paralitzades amb BoTx la

cromatolisi (Watson, 1969) i els canvis electrofisiològics són semblants als produïts en la

denervació (Pinter et ai, 1991). No obstant, no hi ha una hipòtesi clara que expliqui la

resposta bifásica del CGRP. S'ha postulat que el primer increment després de l'axotomia
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podría estar provocat per la disrupció de les connexions amb el teixit diana que normalment

estaria inhibint l'expressió del CGRP (Dumoulin et al., 1991). Aquesta hipòtesi està recolzada

pels recents descobriments que indiquen que l'aplicació local d'FGF evita el primer increment

de CGRP produït després de l'axotomia (Pielh et al., 1995). ). En la paràlisi amb BoTx el

senyal inhibitori derivat del múscul també podria desaparèixer com a conseqüència de la

disrupció de la transmissió neuromuscular. Cal esmentar que les propietats de les cèl·lules

musculars canvien dràsticament després de la denervació, i en menor grau, també es

produeixen canvis semblants després de la paràlisi amb BoTx: increment de la síntesi d'AchR

i el desevolupament de la supersensitivitat per l'Ach (Thesleff, 1960; Pestronk et al., 1976;

Lipsky et al, 1989; Kòltgen et al., 1994), disminució de l'acetilcolinesterasa de les plaques

motores (Drachman, 1972; Sketelj et al., 1993), i l'increment de factors de creixement

derivats del múscul com l'IGF II (Ishii, 1989). Per tot això, no és sorprenent que tant la BoTx

com la secció del nervi mostrin respostes similars en els canvis del CGRP anul·lant els senyals

derivats del múscul que normalment inhibeixen els nivells de CGRP de les motoneurones. Una

altra interpretació per explicar el primer pic de CGRP en les motoneurones seria l'acumulació

del CGRP en el sorna com a conseqüència de la disminució del transport axonal provocada

per la BoTx. No obstant això, aquesta hipòtesi podria explicar l'increment de CGRP en el

sorna neuronal però no l'increment en els terminals nerviosos. A més, es pot especular que

l'alliberació del CGRP podria quedar bloquejada per l'acció de la toxina ja que la BoTx altera

la maquinària exocítica que depèn del calci (Molgó et al., 1990; Blasi et al., 1993;

Montecucco i Schiavo, 1994). En aquest cas, es podria trobar una ràpida acumulació de

CGRP en els terminals nerviosos que contribuiria de forma addicional a la formació del

primer pic de CGRP. De totes maneres, fins el moment no s'han trobat evidències

experimentals que confirmin aquesta hipòtesi.

L'increment més important de CGRP es produeix als 20 dies després de la injecció de

la BoTx tant en el sorna de les motoneurones com en els terminals nerviosos. S'ha comprovat

que als 20 dies l'increment del pèptid al sorna visualitzat amb immunofluorescència es

correspon amb l'increment de l'ARNm posat de manifest amb la tècnica d'hibridació in situ,

En aquest context, cal esmentar que després de l'axotomia també s'ha demostrat per

hibridació in situ l'augment de l'ARNm del CGRP (Haas et al. 1990; Dumoulin et al, 1991;
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Piehl et al., 1993b). Per tant, és probable que els canvis en els nivells del pèptid en resposta al

tractament amb BoTx, de la mateixa manera que després de l'axotomia, estiguin produïts per

modificacions en l'expressió gènica més que per alteracions en el turnover del pèptid. Pel que

fa als terminals nerviosos, s'ha observat que als 20 dies i en el múscul SOL totes les plaques

motores són fortament immunoreactives. Cal destacar que en aquest període els terminals

nerviosos manifesten un important creixement i també en aquesta etapa s'inicia la recuperació

de la transmissió sinàptica. Un aspecte d'interès és l'acumulació de CGRP que s'observa en la

part distal d'alguns brots nerviosos. Tanmateix, s'han pogut visualitzar acumulacions d'AchR

en zones de les fibres musculars on finalitzen alguns brots. Aquestes troballes podrien indicar

que el CGRP acumulat en la part final dels brots estaria contribuint a promoure la

diferenciació de la regió postsinàptica en les zones on es formen els nous contactes sinàptics,

com per exemple, l'increment de la síntesi d'AchR. És ben coneguda la capacitat del CGRP

d'incrementar la síntesi d'AchR en miotubs in vitro (Fontaine et al., 1986; New i Mudge,

1986). En aquest context, seria interessant realitzar un estudi de la distribució dels receptors

del CGRP en músculs paralitzats amb BoTx. Concretament es podria investigar si en els nous

contactes sinàptics que es formen en els músculs paralitzats hi ha receptors del CGRP, i si

l'aparició d'aquests receptors és anterior a la dels AchR, ja que el CGRP no podria intervenir

en l'increment de la síntesi dels AchR sense una prèvia inducció de l'expressió dels receptors

de CGRP en la membrana postsinàptica. D'altra banda, la sobreexpressió de CGRP en

animals transgènics o la inactivació del CGRP in vivo utilitzant anticossos monoclonals o

utilitzant animals knockouí de CGRP, tant en condicions normals com en condicions

experimentals on el creixement nerviós estigui induït, ens donaria molta informació sobre el

paper del CGRP en el sistema neuromuscular.

Després del pic màxim dels 20 dies, el CGRP disminueix en el sorna neuronal i en els

terminals nerviosos fins a arribar als valors basáis. La disminució en el contingut de CGRP no

es correspon amb la disminució dels brots dels terminals nerviosos. En el període entre els 20

i els 200 dies, com ja s'ha comentat, sembla que els terminals siguin inestables, ja que els

brots continuen creixent malgrat que la recuperació de la paràlisi es produeix aproximadament

als 30 dies de la injecció. Aquests resultats ens indiquen que, a llarg termini i després de la

injecció de la BoTx, hi ha una clara dissociació entre els nivells de CGRP i l'estabilitat dels
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contactes nervi-múscul. A més, la màxima immunoreactivitat al CGRP assolida després de la

intoxicació, disminueix en un període que coincideix amb la recuperació de la paràlisi

muscular. És possible que la restauració dels mecanismes d'alliberació dels neurotransmissors

condueixi a la depleció del CGRP retingut a l'interior dels terminals nerviosos. Aquest CGRP

podria ser utilitzat per promoure la diferenciació de les noves estructures postsinàptiques en

les àrees extrasinàptiques de les fibres musculars.

Els experiments realitzats per Aigner et al. (1995) amb ratolins transgènics que

sobreexpressen GAP-43 van demostrar que en aquests animals es produïa una inducció

espontània de brots nerviosos a la sinapsi neuromuscular. A més, si aquests animals es

tractaven amb BoTx l'increment de brots era molt més important que l'increment que es

produeix en animals no transgènics i injectats amb la toxina. Curiosament, els animals que

sobreexpressen GAP-43 incrementen el creixement dels terminals nerviosos intramusculars

però a diferència dels injectats amb BoTx no són capaços d'induir la formació de

especialitzacions postsinàptiques; no s'ha detectat reacció a l'AchE al llarg dels brots

nerviosos ni acumulacions ectòpiques d'AchR i no s'ha observat inducció muscular del gen de

PAchR. Nosaltres especulem que en aquests animals l'absència de diferenciació en les regions

postsinàptiques podria estar provocada per la manca de CGRP. En aquest context,

l'increment del creixement dels terminals nerviosos que nosaltres observem a molt llarg

termini després d'injectar amb BoTx, acompanyat de nivells baixos de CGRP podrien

representar una situació comparable a la comentada anteriorment; el creixement dels terminals

nerviosos estaria estimulat pels factors corresponents però no es formarien nous contactes

sinàptics ja que els nivells de CGRP no serien prou importants per promoure la diferenciació

postsinàptica.

Un cop corroborats els estudis de Sala et al. (1995) hem observat que la resposta del

CGRP a la intoxicació per BoTx en el costat ipsilateral, tant en el sorna neuronal com en els

terminals nerviosos, està acompanyada d'una resposta en el costat contralateral. Aquesta

resposta contralateral, encara que és menys important que en el costat tractat, segueix el

mateix perfil bifàsic. Els canvis de CGRP observats coincideixen amb un creixement moderat

dels terminals nerviosos contralaterals. Aquests resultats són similars als obtinguts prèviament
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amb l'axotomia unilateral: s'indueixen canvis cromatolítics en les motoneurones contralaterals

(Lieberman, 1971), es produeixen brots contralaterals nerviosos i formació de sinapsis

(Rotshenker, 1978; Ring et al., 1983). S'ha vist que el temps que tarden en formar-se els brots

és menor quan més a prop de la medul·la espinal es realitza la denervació (Rotshenker i Tal,

1985) i s'incrementa de forma moderada en les motoneurones contralaterals l'ARNm del

CGRP (Haas et al., 1990) i l'ARNm del GAP-43 (Booth i Brown, 1993). En contrast amb

aquests increments bilaterals d'ARNm de CGRP i GAP-43 que es produeixen quan la secció

es realitza al nervi perifèric (que inclou axotomia de motoneurones i de neurones sensorials),

segons Piehl (1993b), la lesió de l'arrel ventral només afecta l'expressió d'ARNm per aquestes

substàncies en el costat ipsilateral. D'altra banda, Caroni i Becker (1992) han observat

recentment que durant el desenvolupament, després del tractament amb BoTx o amb IGF-I,

es produeix resposta contralateral. Concretament, van determinar que es produïen canvis en

proteïnes relacionades amb el creixement axonal (en la GAP-43 i en la tubulina a-1). Els

canvis contralaterals de molècules que s'han relacionat amb el creixement axonal i/o amb la

remodelació sinàptica (CGRP, GAP-43 i tubulina a-1) obtinguts després del tractament amb

BoTx i de l'axotomia unilateral, estan relacionats amb els brots contralaterals observats en les

dues condicions experimentals. El mecanisme que produeix les reaccions contralaterals no és

fins el moment ben conegut. No es creu que sigui produït per l'arribada sistèmica de la BoTx

a l'altre costat de la medul·la, ja que en el múscul contralateral no es produeix paràlisi. Això

queda reforçat pels resultats que s'obtenen després de l'axotomia perquè es produeixen

reaccions contralaterals sense injectar cap tipus de substàncies. El mecanisme que està més

acceptat per explicar les reaccions contralaterals és que senyals retògrads es transmeten des

del sorna de les motoneurones a través de interneurones comissurals i així connecten els

costats ipsi i contralateral de la medul·la espinal (Rotshenker i Tal, 1985). De fet, hi ha

evidències de transport transneuronal des de les motoneurones d'una població fins a les de la

població contralateral (Rotto-Percelay et al., 1992).
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2.3. Canvis del CGRP després de l'axotomia del nervi ciàtic.

L'aixafament d'un nervi perifèric condueix al creixement axonal amb la finalitat de

reinnervar les fibres musculars. En aquest model experimental el nervi queda lesionat després

de l'aixafament, però de la mateixa manera que amb la BoTx, els canvis plàstics que es

produeixen en els nervis estan acompanyats de variacions en els nivells de CGRP. Quan es

realitza un aixafament del nervi es produeixen modificacions del CGRP en el sorna de les

motoneurones que són màximes als 11 dies de la lesió (Caldero et al., 1992). Recentment,

Sala et al. (1995) han observat increments del CGRP en les plaques motores. Nosaltres hem

detectat que l'increment màxim en els terminals nerviosos es produeix d'una manera igual a la

del sorna neuronal als 11 dies de l'aixafament, coincidint amb la recuperació inicial de la

integritat morfològica i funcional de la innervació motora (Carmignoto et al. 1983).

Posteriorment, quan l'activitat muscular es recupera, els nivells de CGRP disminueixen fins als

valors basáis. En el cas de la intoxicació amb BoTx, el CGRP es manté incrementat durant

més temps que després de l'aixafament del nervi, i el motiu d'aquestes diferències podria estar

lligat al fet que la BoTx té efectes sobre el creixement axonal de més consideració i durada. A

més, de la mateixa manera que en els músculs tractats amb BoTx, hem determinat que la

reacció al CGRP està en funció del tipus de múscul; la resposta observada en el múscul SOL

és molt més evident que en el TA. Probablement les diferències que s'observen, com en els

experiments de la injeció de la BoTx, també podrien estar determinades pel tipus de fibres

musculars que formen els músculs.

2.3. Canvis del CGRP durant el desenvolupament.

Durant el període inicial del desenvolupament postnatal les unions neuromusculars es

formen i maduren. Durant la maduració es produeix el fenomen de l'eliminació de la

polinnervació: els axons motors que inicialment coinnerven una mateixa fibra muscular perden

algunes de les seves connexions i, com a conseqüència, cada fibra muscular acabarà innervada

únicament per un axó motor. Aquest procés contribueix al refinament de les intercormexions

sinàptiques. Coincidint amb estudis anteriors (Matteoli et al., 1990; Li i Dahlstròm, 1992;

1993), nosaltres hem observat que el període de maduració de les plaques motores coincideix
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amb un increment de la immunoreactivitat al CGRP en el sorna de les motoneurones i en els

terminals nerviosos. Entre PO i P14 els nivells d'immunoreactivitat al CGRP són més elevats, i

es produeix l'increment màxim a P4. Aquestes troballes contribueixen a reforçar la hipòtesi

que el CGRP està relacionat amb la remodelació sinàptica.

Al igual que el CGRP, hi ha altres molècules regulades en el període de formació de

les plaques motores durant el desenvolupament. L'expressió de GAP-43 també s'incrementa

de forma transitòria coincidint amb la sinaptogènesi (Benowitz i Routtenberg, 1987). Per tant,

semblar ser que podrien intervenir més d'un factor en els processos de creixement axonal i

diferenciació de les sinapsis neuromusculars.

L'aparició d'AchR als miotubs durant el desenvolupament és anterior al procés de la

sinaptogènesi. Els receptors s'expressen inicialment a tota la superfície de la fibra muscular i

quan els nervis arriben als músculs es produeix la disminució dels AchR extrasinàptics i

l'increment dels AchR sinàptics. Es creu que intervenen dos mecanismes reguladors per a

obtenir el patró madur dels AchR en les fibres musculars: un depèn de la inducció de

potencials d'acció en la cèl·lula postsinàptica i disminueix l'expressió del receptor a la zona

extrasinàptica (Goldman et al., 1988), i l'altra és independent de l'activitat muscular i

condueix a l'increment dels AchR sinàptics (Merlie i Sanes, 1985). Les agrupacions de

receptors a les regions sinàptiques són la conseqüència de la combinació de la migració dels

receptors preexistents a les zones de la membrana muscular que contacten amb el nervi, i de

la inserció de nous receptors en aquestes zones. L'agrina, molècula d'origen nerviós, és un

dels posssibles candidats implicats en l'agrupació dels receptors preexistents (McMahan,

1990). D'altra banda, a causa que el CGRP incrementa la síntesi d'AchR en cultius de

miotubs (Fontaine et al., 1986; New i Mudge, 1986), el CGRP podria ser el factor, o un dels

factors responsables de l'augment de la síntesi dels receptors sinàptics. Es pensa que el CGRP

regula l'increment d'AchR per un mecanisame independent de l'activitat muscular, ja que

l'addició de CGRP i TTX (una toxina paralitzant) a miotubs en cultiu provoca efectes

additius en l'increment dels receptors. Malgrat tot això, com que els increments de CGRP

durant el desenvolupament no es produeixen en les etapes inicials de la sinaptogènesi, sembla

necessari primer l'actuació d'altres factors encarregats de promoure la diferenciació
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postsinàptica, alguns d'aquests factors podrien ser l'agrina (Nastuk i Fallón, 1993) i FARIA

(Falls et al., 1993). Posteriorment, el CGRP podria tenir un paper important en la maduració

de les sinapsis neuromusculars contribuint a la formació dels AchR adults.

2.4.Variacions del CGRP induïdes pel CNTF.

La capacitat que té el CNTF de promoure la formació de brots nerviosos va ser

descoberta per Gurney et al. (1992). El CNTF és capaç d'induir el creixement axonal sense

produir cap tipus de lesió nerviosa ni alteracions en la transmissió sinàptica. Per a descartar la

possibilitat que els increments de CGRP, observats després de la injecció de BoTx i després

de l'aixafament del nervi ciàtic, siguin una conseqüència de les alteracions nervioses que

provoquen, vam decidir utilitzar un factor neurotròfic, el CNTF, capaç d'augmentar el

creixement axonal sense provocar paràlisi ni lesions.

El CNTF es va administrar en injeccions diàries subcutànies sobre el múscul gluti de

ratolí durant 18 dies. És conegut que el CNTF té poca capacitat de difondre en el teixit sobre

el qual s'injecta, per això la utilizació del múscul gluti va facilitar la penetració del CNTF, pel

fet d'ésser un múscul superficial i pla. Malgrat aquestes propietats del múscul, Gurney et al..

(1992) van detectar després d'injectar CNTF més brots als terminals nerviosos superficials

que als terminals profunds del gluti.

Nosaltres hem observat que després del tractament amb CNTF la formació de brots

està associada a un increment en la immunoreactivitat al CGRP dels terminals nerviosos. Els

terminals nerviosos positius al CGRP es situen en les regions més superficials del múscul,

probablement determinat per la capacitat de difusió del factor. Aquestes troballes demostren

que els increments de CGRP no són una conseqüència directa de la lesió o de la paràlisi, sinó

que el CGRP està relacionat amb la plasticitat neuronal induïda en aquestes condicions. Molt

probablement el CGRP estaria implicat més directament en la remodelació dels terminals

sinàptics i influiria en la diferenciació de les regions postsinàptiques.

De forma addicional, hem observat que a diferència de la distribució de la

immunoreactivitat al CGRP en les plaques motores de rata, la distribució en les plaques
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motores de ratolí segueix un patró puntejat. Aquestes troballes fan sospitar d'una localització

ultraestructural diferencial del CGRP en les dues espècies animals. De fet, únicament està

demostrada la localització del CGRP en LDCV en els terminals nerviosos de granota

(Matteoli et al., 1988). Els estudis preliminars que nosaltres hem realitzat amb microcòpia

electrònica en terminals motors de rata paralitzats amb BoTx, revelen que la concentració

d'LDCV en aquestes plaques motores és molt baixa. Aquests resultats ens indiquen que en

aquests terminals nerviosos paralitzats, on el CGRP es troba en grans quantitats, és difícil que

aquest es localitzi en vesícules que estan presents en molt baixa proporció. Caldria, doncs,

realitzar estudis més concrets amb microscòpia electrònica utilitzant immunomarcatge per

determinar exactament la localització del CGRP en els terminals nerviosos de rata i de ratolí.

El senyal responsable de la inducció del creixement nerviós i dels canvis en l'expressió

del CGRP no és fins el moment conegut. Tampoc es coneix si aquest senyal és el mateix en

els diferents tipus de lesions i paràlisis que provoquen creixement nerviós. Es creu que en

molts casos el senyal podria derivar de la diana de les motoneurones, la fibra muscular. S'ha

parlat d'alguns factors neurotròfics que podrien estar directament involucrats, ja que es

coneguda la capacitat d'alguns d'aquests factors (CNTF, IGF, FGF) d'incrementar el

creixement axonal quan s'apliquen exògenament (Gurney et al. 1992; Caroni i Grandes,

1990). Diverses evidències experimentals recolzen aquesta idea; després de la injecció de

BoTx s'ha observat un increment de l'expressió d'IGF-II en les fibres musculars (Ishii, 1989),

i es té coneixement de la presència de receptors per l'IGF en els terminals nerviosos (Tollefsen

et al., 1989). En experiments in vitro s'ha demostrat que en cultius de motoneurones el

creixement neurític induït per l'IGF-I queda bloquejat amb proteïnes que s'uneixen

específicament a l'IGF, les IGF-BP, i que disminueix també el creixement neurític que es

produeix després d'afegir extracte de múscul paralitzat a cultius de motoneurones (Caroni et

al., 1994). A més, s'han fet estudis in vivo en músculs paralitzats amb BoTx/A i s'ha

comprovat que l'administració d'IGF-BPs suprimeix la formació de brots terminals (Caroni et

al., 1994). Totes aquestes troballes indiquen que l'IGF podria tenir un paper fonamental en la

formació dels brots terminals. En aquest context, seria interessant estudiar en músculs

paralitzats amb BoTx i injectats amb IGF-BP els nivells de CGRP a les motoneurones, tant en

el sorna com en el terminal nerviós. Una disminució dels nivells de CGRP ens indicaria que
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l'IGF està d'alguna manera involucrat amb la regulació del CGRP durant els canvis plàstics

de les motoneurones. D'altra banda, no s'ha demostrat l'expressió de CNTF muscular, però si

que s'ha comprovat que s'expressa en el nervi ciàtic, possiblement en les cèl·lules d'Schwann

(Lin et al., 1989). De fet, podrien ser més d'un factor neurotròfíc els que intervinguessin en

aquest procés, i potser alguns d'ells encara són desconeguts. Per conèixer la naturalesa del

senyal implicat en els mecanismes de la plasticitat neurona! i en la regulació de l'expressió i

funció del CGRP, caldria realitzar estudis més amplis.

L'administració de CNTF no produeix increments en la immunoreactivitat al CGRP de

les plaques motores dels músculs contralaterals. Per tant, a diferència dels resultats obtinguts

en els animals intoxicats amb BoTx, el tractament amb CNTF no produeix efectes

contralaterals. Aquestes diferències podrien ser la conseqüència de que el senyal inductor del

creixement dels terminals nerviosos, en el cas del CNTF, no fos suficientment important com

per activar el creixement axonal al costat contralateral o que es limités a actuar a nivell local.

3. Efectes del CGRP exogen sobre el creixement axonal.

Tsujimoto i Kuno (1990) van observar que després de l'aplicació exògena de CGRP

en rates paralitzades amb TTX es produïa un efecte "antisprouting", és a dir, el creixement

que normalment s'induïa després del tractament amb la TTX (Brown i Ironton, 1977b) era

menys important quan s'injectava CGRP. Aquests autors suggereixen que el CGRP alliberat

en condicions normals en els terminals nerviosos pot neutralitzar l'efecte d'un factor de

creixement derivat del múscul, que podria ésser regulat o estimulat pel múscul desinnervat o

inactiu. Aquests resultats són difícils de conciliar amb els nostres resultats on sempre

detectem un increment dels nivells de CGRP associat a situacions on hi ha plasticitat neuronal

i remodelació sinàptica: després del tractament amb BoTx, després de l'axotomia d'un nervi

perifèric, després del tractament amb CNTF i durant el desenvolupament postnatal. Per tot

això, nosaltres vam intentar reproduir aquests resultats amb el model experimental de la

BoTx. En rates paralitzades amb BoTx vam injectar CGRP subcutàniament i, a diferència del

efecte "antisprouting" que produeix en les rates paralitzades amb TTX, nosaltres no hem

trobat diferències significatives entre el creixement induït per la BoTx en els terminals
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nerviosos dels músculs injectats amb CGRP i els injectats amb la solució vehicle. Tanmateix,

l'administració exògena de CGRP no varia els nivells normals d'immunoreactivitat al CGRP

en les plaques motores. A més, vam realitzar experiments in vitro per estudiar l'efecte del

CGRP exogen en cultius de motoneurones de pollastre i vam comprovar que el CGRP no

produeix efectes significatius sobre el creixement neurític i tampoc sobre la supervivència de

les motoneurones. Tots aquests resultats ens indiquen que l'efecte del CGRP exogen podria

ser diferent en funció del model experimental utilitzat per induir el creixement axonal. Una

possible explicació podria ser deguda a les diferents accions de la BoTx i la TTX (Katz i

Miledi, 1967) sobre la transmissió neuromuscular. La TTX actua inhibint el pas dels ions Na a

través dels canals de sodi durant l'excitació nerviosa i la BoTx té activitat proteolítica sobre el

complex proteic que intervé en l'acoblament i en la fiísió de les vesícules sinàptiques en la

membrana presinàptica. En qualsevol cas, per conèixer les implicacions del CGRP exogen

sobre el creixement nerviós caldrien fer més estudis. L'exploració del creixement nerviós en

animals tractats amb CGRP i intoxicats amb altres toxines paralitzants, com per exemple amb

BGTX, ens podria donar més informació sobre si la resposta "antisprout" que produeix el

CGRP en els animals paralitzats amb TTX és un efecte específic d'aquesta toxina. Tanmateix,

seria interessant estudiar si es produeix l'efecte "antisprout" en animals tractats amb CGRP en

qualsevol de les condicions experimentals on el creixement nerviós està induït: denervació

parcial, aixafament d'un nervi perifèric, desenvolupament i tractament amb algun factor

neurotròfic (CNTFJGF).
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VI. CONCLUSIONS



Primera: La CTB s'ha mostrat com el traçador més adient per al traçat de les

motoneurones, ja que es transporta fins al soma neuronal amb molta eficacia. En canvi, les

alteracions morfològiques que produeix la WGA a nivell muscular, ens ha fet descartar la seva

utilització com a traçador per evitar possibles modificacions dels nostres resultats.

Segona: La utilització d'un fotomultiplicador i la classificació automàtica permet una

valoració objectiva i fidel de la immunoreactivitat al CGRP en el sorna de les motoneurones

de la medul·la espinal.

Tercera: La injecció local amb BoTx indueix el creixement progressiu dels terminals

nerviosos. Els valors màxims s'observen als 200 dies de la injecció amb una posterior

davallada en els últims períodes estudiats, que han estat als 260 i 365 dies de la intoxicació.

Quarta: Els canvis plàstics que es produeixen en els terminals nerviosos després de la

injecció de BoTx es correlacionen amb increments en els nivells d'immunoreactivitat al CGRP

en el soma de les motoneurones espinals i en les plaques motores.

Cinquena: La immunoreactivitat al CGRP en el sorna de les motoneurones i en les

plaques motores segueix un curs temporal bifàsic. El primer pic es detecta a les 24 h de la

intoxicació i els nivells màxims d'immunoreactivitat s'observen als 20 dies.

Sisena: L'increment de la immunoreactivitat al CGRP en el sorna de les

motoneurones coincideix amb l'augment de 1'ARNm del CGRP detectat mitjançant la tècnica

d'hibridació in siíu.

Setena: La recuperació de l'activitat muscular en els músculs paralitzats amb la BoTx

s'inicia als 30 dies de la intoxicació. Aquest període no es correspon amb l'aturada del

creixement dels terminals nerviosos, però coincideix amb la disminució de la

immunoreactivitat al CGRP en el sorna de les motoneurones i en les plaques motores.

Aquests resultats suggereixen que el CGRP podria estar involucrat en la diferenciació de les

noves estructures postsinàptiques.
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Vuitena: El tractament amb BoTx provoca canvis en el contingut de CGRP de les

plaques motores que són diferents en relació al tipus de múscul estudiat.

Novena: En el costat contralateral dels músculs injectats amb BoTx, s'ha observat un

increment més moderat en la immunoreactivitat al CGRP en el sorna de les motoneurones i en

les plaques motores. Tanmateix, es produeix un augment de menor importància en el

creixement dels terminals nerviosos contralaterals. D'aquestes troballes es dedueix que la

inducció de la plasticitat sinàptica i els canvis del CGRP en el costat ipsilateral després del

tractament amb BoTx, afecta també el costat contralateral, probablement a través de les

connexions que formen les fibres comissurals entre els dos costats de la medul·la.

Desena: La lesió produïda per l'aixafament d'un nervi perifèric provoca increments en

la immunoreactivitat al CGRP en les plaques motores, amb nivells màxims que coincideixen

amb el període de reinnervació muscular.

Onzena: La maduració de les unions neuromusculars durant el desenvolupament

postnatal coincideix també amb increments en la immunoreactivitat al CGRP de les plaques

motores.

Dotzena: El tractament local amb CNTF provoca un augment del creixement dels

terminals nerviosos sense produir paràlisi. El creixement nerviós està acompanyat de

l'increment en la immunoreactivitat al CGRP de les plaques motores.

Tretzena: Del nostre estudi es dedueix que els canvis en el CGRP no estan provocats

directament per la lesió nerviosa, sinó que s'associen a la plasticitat neuronal i a la formació Í

remodelació de les sinapsis neuromusculars.
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