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ABREVIATURES 

 1 

3-NP: Àcid 3-nitropropiònic  

ACh: Acetilcolina (ACh-Rs, receptors) 

AMPA: alpha-amino-3-hydroxy-5-

methyl-4-isoxazolepropionic acid 

(AMPA-Rs, receptors) 

ARTN: Artemin 

BDNF: Brain-Derived Neurotrophic 

Factor 

BPD: Transtorn Bipolar 

cAMP: 3'-5'-cyclic adenosine 

monophosphate 

CGRP: Calcitonin-Gene Related 

Peptide 

CMA: Autofàgia mediada per xaperones 

CNQX: 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-

2,3-dione disodium  

CNTF: Ciliary Neurotrophic Factor 

CREB: Cyclic AMP-Responsive Element 

Binding Protein 

CT-1: Cardiotrophin 

DAG: Diacilglicerol 

DCVs: dense-core vesicles 

DMSO: Dimetilsulfòxid 

EGF: Epidermal Growth Factor 

ELA: Esclerosi Lateral Amiotròfica 

(ELAf, familiar) 

ERK: Extracellular Signal Regulated 

Kinase 

FasL: Fas lligand 

FGF: Fibroblast Growth Factor  

FT o FTN: Factor Tròfic/Neurotròfic 

GDNF: Glial-Derived Neurotrophic 

Factor 

GFLs: GDNF Family Ligands 

GSK-3ββββ: Glycogen Sinthase Kinase 3β 

HDAC: Histone Deacetylase 

HGF: Hepatocyte Growth Factor 

IBMX: 3-isobutyl-1-methylxanthine  

IGF-1: Insulin Growth Factor 1 

IGM: Substància grisa intermèdia 

IL-6: Interleukin-6 

IMPasa: Inositol Monofosfatasa 

IO: indirubin-3’-monoxime  

IP3: Inositol Trifosfat 

JNK: c-Jun N-terminal Kinase 

KA: Àcid kaínic (KA-Rs, receptors) 

KO: Knock-Out 

LCR: Líquid cèfaloraquidi 

LMC: Columna motora lateral lumbar 

LPS: Lipopolisacàrid 

LY: LY294002 

ME: Microscopi electrònic 

mGluRs: Receptors Metabotròpics 

MNs: Motoneurones 

MO: Microscopi Òptic 

mTOR: Mammalian Target Of 

Rapamycin 

mtSOD1: SOD1 mutada 

MyoI: myo-inositol  

NF: Neurofilament 

NGF: Nerve Growth Factor 

Nife: Nifedipine 

Nimo: Nimodipine 

NMDA: N-methyl-D-aspartate (NMDA-

Rs, receptors) 

NOS: Sintasa d’Òxid Nítric 

NRTN: Neurturin 

NT-3: Neurotrophin-3 

NT-4: Neurotrophin-4 

PCD: Mort Cel·lular Programada 

PI3K: Phosphatydilinositol-3 kinase 

PSPN: Persephin 
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 2 

Q-VD_Oph: Q-Val-Asp(non-

Omethylated)-Oph  

ROS: Espècies Reactives d’Oxigen 

RT: Temperatura Ambient 

RZ: Riluzol 

SMA: Atròfia Muscular Espinal 

SNC: Sistema Nerviós Central 

SNP: Sistema Nerviós Perifèric 

SOD: Superòxid dismutasa-1 

TGFββββ: Transforming Growth Factor β 

TNF: Tumor Necrosis Factor 

TRAIL: TNF-Related Apoptosis Inducing 

Ligand 

TrKA: Tropomyosin Related Kinase A 

TUNEL: Terminal deoxynucleotidyl 

transferase mediated dUTP Nick-End 

Labeling  

VEGF: Vascular Endothelial Growth 

Factor 

VPA: Àcid Valproic 

WM: Substància Blanca 

Wnt: Wingless/Int 

wtSOD1: SOD1 normal o wild type 
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Conjuntament, les conclusions d’aquests estudis fisiopatològics de les MNs en 

el terreny del trofisme i de la neuroprotecció amb liti són: 

 

1) La supervivència de les MNs madures en cultiu organotípic està condicionada a la 

presència de factors tròfics al medi de cultiu. En la seva absència, les MNs 

degeneren i moren a través de processos caspasa-3-dependent i caspasa-3-

independent. 

2) D’entre tots els agents tròfics testats, el VEGF i el GDNF són els que demostren 

una major eficàcia rescatant les MNs madures a curt termini, tot i que la seva 

combinació a llarg termini (almenys 4 setmanes in vitro) no resulta en un 

percentatge de supervivència superior en comparació amb l’obtingut administrant 

GDNF individualment.  

3) Les accions principals del GDNF a favor de la supervivència a llarg termini de les 

MNs en el cultiu organotípic comporten la inducció de l’expressió del receptor c-

Ret i del coreceptor GFRα1 i, possiblement amb ella, una major senyalització a 

través de la via de la PI3K/AkT. L’activació sostinguda d’aquesta ruta 

prosupervivència permetria el bloqueig de la mort apoptòtica caspasa-3 

dependent durant els primers 7 DIV i també la maduració a llarg termini de les 

MNs.  

4) En absència de factors tròfics, la despolarització amb K+ i l’elevació 

farmacològica de l’cAMP rescaten les MNs durant els primers 7 DIV, però no són 

aproximacions vàlides per promoure la supervivència de les MNs madures a llarg 

termini. 

5) La modulació de la micròglia amb LPS ha provocat una disminució del nombre de 

MNs presents als cultius, indicant que l’activació microglial pot comportar 

fenòmens degeneratius a les MNs madures. 

6) En el cultiu organotípic, les MNs preserven la seva vulnerabilitat a les 

excitotoxines agonistes del glutamat, principalment a l’acció del KA a través dels 

receptors ionotròpics AMPA/KA. 

7) La inhibició mitocondrial crònica amb malonat i 3-NP indueix la degeneració i la 

mort excitotòxica de les MNs madures. 

8) El liti administrat in ovo durant tota l’etapa de la PCD (E6-E10) no rescata les MNs 

de la mort apoptòtica que té lloc en aquesta etapa del desenvolupament. 
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9) El liti té un comportament dual sobre les MNs en cultiu organotípic: és un agent 

neuroprotector de les MNs madures enfront de l’excitotoxicitat aguda per KA 

però, en condicions basals, facilita la mort de les MNs in vitro probablement 

afavorint la senyalització apoptòtica extrínsica. 

10) Com a agent neuroprotector promovent la supervivència de les MNs davant d’una 

lesió excitotòxica aguda, el liti evita les alteracions mitocondrials i nuclears 

provocades per l’excitotoxicitat. 

11) Les dianes intracel·lulars implicades en els efectes antiexcitotòxics del liti són 

l’activació la via de la PI3K/AkT, la fosforilació/inhibició de la GSK-3β i 

possiblement la modulació diferencial de la fosforilació/activació de les 

isoformes JNK. 

12)  El tractament crònic amb liti provoca defectes en l’organització del citosquelet 

de les MNs, per acúmul de microtúbuls i neurofilaments fosforilats als eferoides 

axonals que comprometen el transport axoplàsmic de les dense-core vesicles. 

13) El liti indueix l’autofàgia en les MNs madures. 

14) El fàrmac riluzol neuroprotegeix les MNs davant d’una lesió excitotòxica aguda 

amb KA i d’una excitotoxicitat crònica per inhibició de la cadena respiratòria 

mitocondrial. A més, potencia els efectes antiexcitotòxics del liti sobre les MNs 

madures.   
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S’ha establert un sistema de cultiu organotípic de motoneurones (MNs) 

madures d’embrió de pollastre del dia embrionari (E) 16. Aquestes MNs, tot i ser 

resistents a l’axotomia in vivo, moren en absència d’un suport tròfic exogen, 

majoritàriament durant els primers 7 dies in vitro (DIV). Després de testar els efectes 

de 15 factors tròfics (FTs) diferents, el GDNF ha resultat ser el FT més potent 

promovent la supervivència de les MNs a llarg termini (fins als 28 DIV). A més, la 

presència del GDNF al medi de cultiu ha afavorit l’expressió en les MNs dels mRNAs 

del seu receptor Ret i del seu coreceptor GFRα1, afavorint la capacitat de resposta 

sostinguda de les MNs a aquest FT. En aquest cultiu, s’ha evidenciat que el GDNF és 

capaç de promoure la supervivència i la maduració a llarg termini de les MNs a través 

de l’activació de la via de la PI3K. El GDNF ha reduït el percentatge de MNs caspasa-3 

activa positives que es detecten en absència de FT. Tot i que l’increment de cAMP i 

la despolarització amb  K+ han permès rescatar les MNs de la mort que té lloc durant 

els primers 7 DIV no han resultat ser aproximacions vàlides per afavorir la 

supervivència de les MNs a llarg termini. En aquest sistema, l’activació microglial 

permanent amb LPS des dels 7 DIV provoca la mort de les MNs en aquests cultius. 

Considerant l’excitotoxicitat com la hipòtesi més plausible per explicar 

l’afectació selectiva de les MNs en l’ELA, hem assajat l’acció de diversos agonistes de 

glutamat sobre els cultius organotípics. En aquest sistema, les MNs mantenen la 

vulnerabilitat a les excitotoxines. L’àcid kaínic ha resultat ser l’agonista 

glutamatèrgic més potent sobre les MNs actuant a través dels receptors ionotròpics 

AMPA/KA. Les MNs també s’han mostrat vulnerables a una inhibició mitocondrial 

crònica amb toxines mitocondrials i, en tal situació, degeneren i moren mitjançant 

un mecanisme excitotòxic. 

Finalment, hem avaluat els possibles efectes antiapoptòtics i antiexcitotòxics 

del liti sobre les MNs. El liti administrat in ovo durant l’etapa de la mort cel·lular 

programada de les MNs (E6-E10) no ha rescatat aquestes neurones de la mort 

apoptòtica natural però actua com a agent neuroprotector enfront d’una lesió 

excitotòxica amb kainat en el nostre sistema in vitro. Aquest rescat de les MNs de la 

mort excitotòxica s’ha acompanyat de la preservació de la ultrastructura 

mitocondrial i nuclear de les MNs. No obstant, el liti provoca alteracions estructurals 

com l’acúmul de microtúbuls i de neurofilaments fosforilats en els eferoides axonals, 

l’increment de dense core vesicles i l’activació de l’autofàgia en les MNs. Hem posat 

de manifest que les dianes intracel·lulars del liti implicades en els seus efectes 

antiexcitotòxics són l’activació la via de la PI3K, la fosforilació/inhibició de la GSK-3β 

i possiblement una modulació diferencial de la fosforilació de les isoformes JNK. 
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1. L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA. 

L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) o també anomenada malaltia de Lou 

Gehrig o de Charcot és una malaltia degenerativa que afecta de manera selectiva les 

motoneurones (MNs). Aquestes neurones del sistema motor voluntari estan 

localitzades a l’escorça cerebral, al tronc de l’encèfal i a la banya anterior de la 

medul·la espinal (figura 1). Malgrat tot, actualment alguns autors prefereixen parlar 

de malaltia de la MN  per tal de referir-se a l’ELA. Així, sota aquest concepte, s’hi 

poden incloure altres afectacions de les MNs.  

A l’ELA, la pèrdua progressiva de MNs provoca una debilitat general i una 

atròfia muscular en augment, acompanyades per una hiperreflexia (excés de reflexos 

tendinosos). Aquests símptomes desencadenen una paràlisi cada cop més extensa de 

l’individu, amb pronòstic letal, sovint per l’aturada dels músculs respiratoris i del 

diafragma, que es troben denervats. Tot i això, les funcions cerebrals no vinculades a 

l’activitat motora – sensibilitat i intel·ligència – es mantenen inalterables, inclòs en 

les etapes terminals de la malaltia. Actualment, l’astrofísic Stephen Hawking 

presenta una forma insòlitament crònica de la malaltia.  

 

Figura 1. El sistema motor humà. Està format 
per les MNs superiors, presents a l’escorça 
motora i les MNs inferiors, del tronc de 
l’encèfal i la medul·la espinal. Les MNs 
superiors emeten els seus axons cap a la 
medul·la constituint el tracte corticoespinal, i 
acaben establint sinapsis amb les MNs inferiors 
de la banya anterior. Aquestes últimes, 
conformant els anomenats nervis perifèrics, 
s’encarreguen d’innervar la musculatura. Totes 
les neurones que integren aquest sistema motor 
es veuen afectades per l’ELA (adaptat de 
Goodall i Morrison, 2006). 

 

 

 

 

 

� L’ELA esporàdica i l’ELA familiar 

En la major part dels casos, l’ELA es presenta de forma esporàdica i només 

entre un 5 i un 10% dels casos són de caràcter familiar (ELAf). Habitualment, es 

presenta de forma hereditària autosòmica dominant, tot i que s’han descrit alguns 

casos d’inici infantil o juvenil de l’ELA amb herència autosòmica recessiva (Hadano i 
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col., 2001; Yang i col., 2001). Un 20% dels casos d’ELAf es deuen a les mutacions 

presents en el gen que codifica per a l’enzim citoplasmàtic coure-zinc superòxid-

dismutasa o SOD1. Fins a l’actualitat, s’han descobert unes 125 mutacions de tipus 

sense sentit (de l’anglès, missense) del gen codificant per la SOD1 en malalts d’ELAf 

(Pasineli i Brown, 2006). Però aquest no és l’únic gen directament relacionat amb 

l’ELA: d’entre els diferents gens trobats que predisposen a patir la malaltia, cal 

destacar el gen responsable d’una forma d’ELAf amb herència autosòmica recessiva i 

d’inici juvenil. La malaltia, anomenada ALS2, es manifesta al voltant dels 12 anys i 

progressa lentament al llarg dels anys. El gen de l’ALS2 codifica per una proteïna de 

148 KDa, alsina, que actua com a factor intercanviador de nucleòtids de guanina i 

que està implicada en el manteniment i el recanvi dels elements que conformen el 

citosquelet (Pasineli i Brown, 2006; Hadano i col., 2007). D’entre tot l’entramat de 

gens o factors genètics identificats associats a destaquem els gens ALS2, VAPB, 

MAPT, DCTN1, EAAT2, NEFH, PRPH i CNTF, on les mutacions trobades estan totes 

elles relacionades amb el tràfic intracel·lular: transport axonal, ancoratge i transport 

de vesícules i estabilització de microtúbuls o neurofilaments (Gros-Louis i col., 2006). 

Els models transgènics s’han convertit en una de les eines més importants 

d’investigació sobre l’ELA, ja que permeten assajar in vivo i in vitro diversos agents 

potencialment terapèutics (Turner i Talbot, 2008). Com que les mutacions de la SOD1 

(mtSOD1) són les més conegudes i totes elles comporten la manifestació fenotípica 

de la malaltia clàssica en els models animals, exceptuant la mutació SOD1D90A, s’ha 

desenvolupat un gran nombre de models transgènics, principalment en rates i 

ratolins. Les mutacions més utilitzades són la SOD1G93A, SOD1G85R i SOD1G37R (Bruijn i 

Cleveland, 1996). No cal oblidar que aquests models només representen els casos 

familiars de la malaltia (models ELAf), que al seu torn només constitueixen una 

minoria dels casos d’ELA. No obstant, és molt probable que les formes esporàdiques i 

les familiars de l’ELA comparteixin una bona part dels mecanismes patogènics. 

 

2. MECANISMES PROPOSATS PER A LA MORT SELECTIVA DE MOTONEURONES A  

L’ELA. 

2.1. PATRONS DE MORT DE LES MNs  EN L’ELA. 

L’ELA es caracteritza perquè les MNs que degeneren presenten un grau 

d’atròfia molt evident, molt similar a la detectada en les MNs dels animals models 

d’ELA. En els estadis terminals, les MNs són atròfiques i amb el citoplasma ple de 

vacúols que procedeixen de la dilatació del reticle, de l’aparell de Golgi i dels 
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mitocondris (Dal Canto i Gurney, 1995). També apareixen inflats els axons proximals i 

el soma de les MNs, amb acúmuls de neurofilaments fosforilats, cossos de Bunina i 

inclusions esferoidals plenes de material ubiqüitinitzat a nivell dels axons (Wood i 

col., 2003). A més, aquesta pèrdua de MNs cursa amb l’aparició d’una gliosi reactiva 

a la zona (astròglia i micròglia) i, en els estadis terminals de la malaltia, amb la 

pèrdua abrupta de les fibres mielinitzades de les arrels ventrals i del tracte 

corticospinal (figura 1; Brujin i col., 2004; Pasineli i Brown, 2006).  

Principalment es relaciona aquesta pèrdua neuronal amb la mort apoptòtica. 

Les primeres evidències, abans de l’aparició dels primers símptomes de la malaltia 

en els tres models de transgènics d’ELA, són l’activació de la caspasa-1 i de la 

caspasa-3 (Pasinelli i col., 2000; Vukosavic i col., 2000), tant en neurones com en 

cèl·lules astroglials. Aquests fets s’han corroborat a través de la infusió 

intraventricular crònica de l’inhibidor de caspases d’ampli espectre zVAD-fmk, que 

resulta ser neuroprotector en el model animal mtSOD1G93A (Li i col., 2000). Malgrat 

aquestes primeres observacions, l’anàlisi ultrastructural de les MNs que degeneren a 

l’ELA demostra que, tot i detectar-se MNs apoptòtiques, la majoria presenten un 

patró morfològic lleugerament diferent: la presència de la condensació 

citoplasmàtica i de nuclis amb formes irregulars apunten més aviat a un patró de 

mort no apoptòtica, que cursa amb certes característiques de la mort autofàgica 

(Guégan i Przedborski, 2003). Comparant les MNs post mortem de la medul·la espinal 

de pacients amb ELA i les MNs d’un model d’ELA esporàdica en conills s’ha vist que 

les MNs no moren desenvolupant les pautes morfològiques de l’apoptosi canònica, ja  

que aquestes no es poden detectar mitjançant l’ús dels marcadors habituals 

d’apoptosi (He i Strong, 2000; Migheli i col., 1999). 

Caracteritzant la mort de MNs en mostres post mortem de pacients d’ELA, en 

base a criteris morfològics com són la mida, la forma i la presència d’agregats Nissl 

positius, s’ha proposat que els diferents patrons de mort de les MNs observats per 

investigadors independents corresponen a tres estadis diferents del propi procés de 

degeneració: l’estadi cromatolític, on les MNs tenen una aparença sana però es 

troben lleugerament inflades i arrodonides, amb el marcatge Nissl dispers i el nucli 

en posició excèntrica; l’estadi de desgast involutiu, on les MNs presenten una 

incipient condensació citoplasmàtica i nuclear i l’estadi apoptòtic, caracteritzat per 

la reducció del tamany de la MN fins a 1/5 part del tamany original i presentant una 

aparença bé fusiforme o bé arrodonida, amb el citoplasma i el nucli prominentment 

condensats i amb la regressió quasibé total de les projeccions neurítiques. En aquest 
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estadi es detecta l’activació de la caspasa-3 i la fragmentació del DNA (Martin, 

1999). 

Combinant totes aquestes dades i coneixent que tant les MNs degenerants en 

l’ELA humana com en els models animals presenten característiques properes a 

l’apoptosi, en general s’accepta la mort apoptòtica com a mecanisme de degeneració 

malgrat que la gran majoria de les MNs que moren no es poden detectar amb els 

marcadors habitualment emprats per a detectar l’apoptosi (Migheli i col., 1999; 

Guégan i Przedborski, 2003; Martin i col., 2007; Casanovas i col., 2008). 

 

2.2. FENÒMENS RELACIONATS AMB LA MORT SELECTIVA DE MNs EN L’ELA. 

Tot i que l’ELA es manifesta amb l’afectació selectiva de les MNs, els altres 

tipus cel·lulars no neuronals (astròglia i micròglia) també participen en el 

desenvolupament de la malaltia. L’activació microglial i astroglial són unes de les 

primeres manifestacions microscòpiques observables en l’ELA. Diversos estudis 

realitzats in vivo expressant la mtSOD1 exclusivament a les MNs han fracassat a 

l’hora de reproduir la malaltia en els animals d’experimentació (Pramatarova i col., 

2001; Lino i col., 2002). En estudis duts a terme en ratolins quimèrics expressors de 

SOD1 normal o wild-type (wtSOD1) i mtSOD1, Clement i col·laboradors han demostrat 

que és absolutament necessària l’expressió de la mtSOD1 en cèl·lules no neuronals 

perquè la malaltia es manifesti (Clement i col., 2003). A més, en co-cultius de MNs i 

astròcits sobreexpressors de mtSOD1 s’ha detectat que l’astròglia allibera certs 

factors al medi de cultiu que actuen comprometent la supervivència de les MNs i 

aquestes moren mitjançant un mecanisme apoptòtic depenent de l’activació de Bax 

(Nagai i col., 2007). Amb la micròglia s’han dut a termes estudis similars: malgrat 

que la sobreexpressió de mtSOD1 a les cèl·lules microglials no és el desencadenant 

de la patologia de la MN, aquesta micròglia accelera la fase terminal de la malaltia 

en els models murins (Boillée i col., 2006). Recentment, un grup ha estat capaç de 

provocar la malaltia en ratolins expressant la mtSOD1 únicament a nivell de les MNs 

espinals i de les interneurones. El model d’ELA que es reprodueix en aquest estudi 

difereix una mica dels coneguts fins al moment però aporta noves conclusions sobre 

dels efectes específics de la SOD1 sobre les MNs (Wang i col., 2008).  

En el dany selectiu de l’ELA destaquen sobretot els processos de 

l’excitotoxicitat mediada per glutamat, l’estrès oxidatiu, el dany mitocondrial, les 

alteracions del citosquelet i en el transport axoplàsmic i els fenòmens de 

neuroinflamació i autoimmunitat (Goodall i Morrison, 2006). Tot i les diferents 
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hipòtesis existents, el mecanisme etiopatogènic de l’ELA s’ha de considerar des d’un 

punt de vista global perquè tots els processos estan interrelacionats (figura 2). Per 

exemple, el fenomen de l’excitotoxicitat és un dels més acceptats per explicar 

l’etiopatologia de la malaltia: l’excés de glutamat comporta un increment de calci 

intracel·lular que pot conduir a una disfunció mitocondrial i amb ella, generar una 

sobreproducció d’espècies reactives d’oxigen (ROS; estrès oxidatiu); aquest augment 

de les ROS pot afavorir el fenomen de la neuroinflamació i també l’activació 

intracel·lular de la sintasa d’òxid nítric o NOS (nitrosilació proteïca). Però el calci 

també afavoreix l’agregació de la mtSOD1 (agregació de proteïnes) i afecta la 

funcionalitat de les proteïnes implicades en el transport axoplàsmic. 

 

Figura 2. Hipòtesis proposades per explicar l’afectació selectiva de les MNs en l’ELA (adaptat de 
Goodall i Morrison, 2006). 

 

2.2.1. L’EXCITOTOXICITAT MEDIADA PER GLUTAMAT 

El glutamat és el principal neurotransmissor utilitzat per les neurones per tal 

de generar senyals excitadores. La seva concentració a l’espai extracel·lular del 

sistema nerviós central (SNC) està subjecta a un control molt subtil, ja que la 

sobreexposició al glutamat té efectes letals sobre les neurones. Quan succeeix això, 

es parla d’excitotoxicitat, un concepte introduït per John Olney l’any 1969 (Olney, 

1969). Al SN, el glutamat disposa de receptors de tipus metabotròpic i ionotròpic, 
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però són els ionotròpics els que estan estretament relacionats amb els fenòmens de 

l’excitotoxicitat (Van den Bosch i col., 2000 i 2006). 

Els receptors metabotròpics (mGluRs) són receptors de glutamat acoblats a 

proteïnes G que desencadenen l’activació de segons missatgers intracel·lulars. 

Segons el tipus de proteïna G amb la que s’associen i, per tant, el mecanisme 

intracel·lular que activen, es classifiquen en tres tipus (figura 3): els de classe I 

estimulen la fosfolipasa C i amb ella, generen segons missatgers com l’IP3, que 

permet la mobilització del calci dels reservoris intracel·lulars, i el DAG que estimula 

la PKC; els de les classes II i III estan relacionats amb la disminució intracel·lular 

d’AMPc com a segon missatger a través de la inhibició de l’enzim que el genera, 

l’adenilat ciclasa (figura 3; Siegel i col., 1999). Els mGluRs es localitzen a nivell 

postsinàptic i actuen modulant l’acció dels receptors ionotròpics, ja que regulen la 

permeabilitat dels canals de calci de L i N (Tomiyama i col., 2001). 

Els receptors ionotròpics són típicament canals iònics modulats per lligand. 

Depenent del seu tipus d’agonista sintètic preferent, se’n distingeixen tres tipus 

(figura 3): NMDA (NMDA-R), AMPA (AMPA-R) o àcid kaínic (KA-R). Els AMPA-R són els 

receptors de glutamat més abundants en les MNs i estan relacionats amb la 

transmissió excitadora ràpida, mentre que els NMDA-R estan implicats en la 

transmissió excitadora a llarg termini (plasticitat sinàptica). Tot i que el KA presenta 

una alta afinitat pels KA-R, s’utilitza preferentment com a agonista dels AMPA-R. 

Durant la neurotransmissió glutamatèrgica, es converteixen en canals o porus que 

faciliten l’entrada de Na+ i de Ca2+ a l’interior de la neurona postsinàptica. L’ió de 

sodi, com que exerceix un efecte despolaritzant, provoca un canvi elèctric 

postsinàptic, mentre que l’ió calci determina l’activació de diverses vies de 

senyalització intracel·lular.  

� Els NMDA-R són dímers formats per les subunitats NR1 i NR2 (A-D). Aquests 

receptors són sempre permeables al Ca2+ (figura 3).  

� Els AMPA-R són tetràmers formats per la combinació de subunitats GluR(1-4). 

Els AMPA-R són permeables al Ca2+ depenent de la presència o absència de la 

subunitat GluR2 al tetràmer que conforma el receptor: aquells receptors que 

contenen la subunitat GluR2 presenten una permeabilitat al Ca2+ molt baixa 

en comparació amb els AMPA-R formats per altres subunitats (Hollmann i col., 

1991; Hume i col., 1991; Van den Bosch i col., 2000). Pel que se sap, la 

impermeabilitat al Ca2+ la confereix un residu d’arginina amb càrrega positiva 

situat al lloc Q/R (posició 586) del pèptid GluR2, que ocupa el lloc del residu 
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de glutamina amb càrrega neta zero que ve determinat genèticament (Hume i 

col., 1991). El canvi d’un aminoàcid per un altre té lloc durant els processos 

d’ “editing” del pre-mRNA GluR2 (Sommer i col., 1991). 

El fenomen principalment associat al dany neuronal és l’entrada de Ca2+ a 

través dels NMDA-R, dels AMPA-R permeables a Ca2+ i canals de Ca2+ 

dependents de voltatge (Van den Bosch i col., 2000). 

 

Figura 3. Famílies de receptors de glutamat. El glutamat disposa de receptors de tipus 
ionotròpic i metabotròpic, els primers estan modulats amb l’entrada d’ions i els segons estan 
relacionats amb l’activació de segons missatgers intracel·lulars. Cada tipus de receptor està 
format per unes subunitats proteiques característiques (adaptat de Siegel i col., 1999). 
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del control dels moviments voluntaris (figura 1). Per tant, la supervivència de 

les MNs està estretament relacionada amb el transport axonal d’una gran 

varietat de molècules, com per exemple els factors tròfics (FTs; Bruijn i col., 

2004). 

IONOTRÒPICS 

Kainat AMPA NMDA 

METABOTRÒPICS 

Classe III Classe II Classe I 

NR1 
NR2A-D 
NR3A 

GluR1-4 GluR6-7 
KA1-2 

mGluR1 
mGluR5 

mGluR2 
mGluR3 

mGluR4 
mGluR6-8 

Canals iònics modulats per 
lligands 

Acoblats a proteïnes G i a 
sistemes de segons missatgers 

 

Classes funcionals 

Famílies gèniques 

↑ IP3 i Ca 2+              ↓ cAMP 

Tipus de receptors de glutamat 



INTRODUCCIÓ 
 

 13 

2) La presència d’un elevat nombre de AMPA-R permeables al Ca2+. Les MNs són 

riques en receptors de glutamat, en particular, en una forma del tipus AMPA 

que es troba mancada de la subunitat GluR2, fet que els confereix una major 

permeabilitat al calci i, per tant, una major vulnerabilitat als estímuls 

excitotòxics. L’administració intratecal d’agonistes de AMPA-R en models 

animals provoca degeneració de les MNs mentre que l’aplicació d’agonistes de 

NMDA-R no provoca tals efectes (Nakamura i col. , 1994).  

3) El paper dels receptors metabotròpics (mGluRs). El patró d’expressió de 

mGluRs és l’encarregat de la modulació de l’excitotoxicitat a les MNs; en 

aquest sentit, les MNs espinals i de l’hipoglòs expressen preferentment 

mGluR1, 4 i 7, mentre que les MNs dels nuclis d’Onuf, un grup de MNs situat a 

la regió caudal o sacra de la medul·la espinal que innerven els músculs dels 

esfínters controlant la micció i la defecació, i les MNs dels nuclis oculomotor i 

troclear, que no s’afecten en l’ELA, també expressen mGluR5 (Tomiyama i 

col., 2001). Així, el perfil expressor de mGluRs en les MNs pot condicionar-les 

a una major o menor susceptibilitat a patir les conseqüències de la 

sobreexposició al glutamat. 

4) La baixa capacitat de resistir alteracions en les concentracions del Ca2+ 

intracel·lular. Les MNs expressen unes quantitats molt baixes de proteïnes 

fixadores de calci. En altres tipus neuronals, aquestes proteïnes són les 

encarregades d’ajudar a suportar les sobrecàrregues de calci intracel·lular 

que, en la seva absència, resultarien letals per a  la cèl·lula. Hi ha certs grups 

de MNs, com les que controlen els moviments oculars, que presenten una 

major resistència al procés degeneratiu de l’ELA. Aquestes MNs es diferencien 

de les MNs espinals per la presència de calbindina D28k i de parvalbúmina 

(proteïnes que ajuden a neutralitzar els excessos de calci intracel·lulars) 

(Alexianu i col., 1994; Ince i col., 1993). Estudis realitzats a posteriori han 

demostrat que l’expressió de calbindina-D28K en una línia híbrida 

motoneuronal és capaç de prevenir la citotoxicitat mediada per IgGs 

associada a l’ELA, dins del marc de la hipòtesi de l’autoimmunitat com a 

desencadenant de l’ELA (Ho i col., 1996) i que la sobreexpressió de 

parvalbúmina retarda l’aparició de la malaltia en models murins (Beers i col., 

2001). 

En una situació de glutamat extracel·lular elevat, la sobreactivació dels 

receptors provoca una entrada constant de Na+ i de Ca2+ a l’interior de la neurona 
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que acaba essent nociva. Els mecanismes homeostàtics de tamponament del calci 

intern es saturen i no es pot mantenir la concentració d’aquest ió dins del rang 

fisiològic. Degut a la seva naturalesa de segon missatger intracel·lular, el Ca2+ activa 

diverses proteases, lipases, la sintasa d’òxid nítric i altres enzims que tenen 

conseqüències letals per a la neurona. També malmet els mitocondris, on s’hi genera 

una gran quantitat de radicals lliures que comporten l’aparició subsegüent d’estrès 

oxidatiu, agreujant encara més la situació (Van den Bosch i col., 2006).  

Per contra, en condicions normals, l’acció del glutamat sobre els seus 

receptors és ràpida i transitòria. S’allibera a l’espai extracel·lular des dels terminals 

presinàptics i genera corrents excitadores a la neurona postsinàptica. Però el 

glutamat és retirat immediatament de l’espai sinàptic per transportadors específics 

(EAAT) presents tant a les neurones com a la glia, que el reintrodueixen a l’interior 

de les cèl·lules. S’han identificat cinc transportadors: EAAT1-5. El transportador 

EAAT3 o EAAC1 es troba en neurones; els transportadosr EAAT2 o GLT1 i EAAT1 o 

GLAST es troben a la glia astrocitària. De gran importància fou la descoberta que el 

transportador glial de glutamat estava disminuït tant a l’escorça motora com a la 

medul·la espinal dels pacients amb ELA i que el dèficit en la taxa de transport de 

glutamat per part de transportador EAAT2 astroglial era el causant de les elevades 

concentracions d’aquest aminoàcid en el líquid cèfaloraquidi (LCR) de pacients d’ELA 

(Rothstein i col., 1991 i 1995). Actualment, s’han detectat nivells anormals de 

glutamat o de molècules precursores del seu metabolisme en un 40% dels pacients 

amb ELA (Rothstein i col., 1991 i 1995; Bruijn i col., 2004; Van Den Bosch i col., 

2006) així com també la manca de proteïna EAAT2 normal per l’existència de 

defectes d’splicing del mRNA codificant per aquest transportador (Lin i col., 1998). 

Però no totes les variants de splicing de l’EAAT2 són patogèniques: s’ha detectat una 

nova versió del transportador EAAT2 anomenada EAAT2b, que correspon a una forma 

truncada de l’anterior (Flowers i col., 2001). Aquest és present tant en neurones com 

en cèl·lules glials realitzant-hi, en un principi, les mateixes funcions. Aquesta versió 

truncada de l’EAAT2 es detecta en quantitats basals en el cervell adult però en 

malalts d’ELA, s’ha trobat augmentada al doble (Maragakis i col., 2004), posant de 

manifest que els errors de processament del mRNA d’aquest transportador poden 

estar íntimament relacionats amb la patogènesi de l’ELA. 

Una altra evidència de la importància de l’excitotoxicitat en l’etiopatogènia 

de l’ELA és el que, en l’actualitat, l’únic fàrmac present al mercat aprovat per la 

Food and Drug Administration (FDA) és el riluzol (de nom comercial Rilutek®). 

Aquest fàrmac és capaç de apaivagar el progrés de la malaltia però no n’és la cura. 
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Actua impedint l’alliberació del glutamat (Estévez i col., 1995; Doble, 1996) i 

afavoreix la recaptació astroglial del glutamat extracel·lular actuant sobre els seus 

transportadors EAAT, tant en cultius primaris d’astròcits corticals de rata com en 

línies de cèl·lules expressores de transportadors de glutamat (Frizzo i col., 2004; 

Fumagalli i col., 2008). D’aquesta forma global, una dosi diària de 100 mg riluzol 

bloqueja suaument la transmissió glutamatèrgica al SNC, allargant de dos a tres 

mesos l’esperança de vida dels malalts d’ELA (Miller i col., 2007). 

 

2.2.2. LA TOXICITAT DE LA SOD1. 

� Toxicitat de la mtSOD1 per guany de funció. 

La SOD1 és un homodímer d’expressió ubícua que conté dos àtoms de coure i 

dos àtoms de zinc al seu interior (cada subunitat interacciona amb un àtom de coure 

i un àtom de zinc). Aquest enzim antioxidant catalitza de manera cíclica (reducció - 

oxidació) la conversió del superòxid (O2
-), un producte tòxic originat com a 

subproducte de la cadena respiratòria mitocondrial, en peròxid d’hidrogen (H2O2) o 

aigua. Les diverses mutacions conegudes de la SOD1 impliquen la inestabilitat de la 

proteïna i provoquen totes elles el guany d’una o més funcions tòxiques de l’enzim, 

sovint per canvi conformacional. Per exemple, la mtSOD1 pot canviar l’especificitat 

pel substrat i, enlloc d’acceptar O2
- accepta peroxinitrit (ONOO-) o H2O2 (Wiedau-

Pazos i col., 1996). També pot resultar tòxica si allibera els àtoms de coure o de zinc 

del seu interior, ja que la mutació no li permet enllaçar-s’hi de manera estable. 

Aleshores, aquests ions lliures serien els responsables d’un altre mecanisme tòxic 

d’aquest enzim, reacció anomenada “dismutació reversa” (Estévez i col., 1999). Un 

mecanisme tòxic recentment proposat és que la mtSOD1 en models transgènics d’ELA 

és la responsable de la desestabilització i, per tant, de la regulació a la baixa del 

mRNA del VEGF, un FT promotor de supervivència en MNs (Lu i col., 2007). 

 

� Toxicitat de la mtSOD1 per la formació d’agregats. 

La SOD1 té una gran tendència a agregar-se al citosol. In vitro, es pot 

aconseguir l’agregació de la wtSOD1 mitjançant la seva oxidació (Rakhit i col., 2002; 

Ezzi i col., 2007) o per l’eliminació dels ions metàl·lics que conté (Banci i col., 2007). 

Els agregats de mtSOD1 apareixen tant en les neurones com en els astròcits de 

pacients amb ELA (esporàdica i familiar) i de models animals d’aquesta malaltia 

(Watanabe i col., 2001), on s’ha vist que la mtSOD1 forma petits agregats previs a les 
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grans inclusions i a l’aparició dels fenotips de dèficit motor en els ratolins (Johnston i 

col., 2000). A més, els agregats augmenten en abundància a nivell del teixit neural 

amb la progressió de la malaltia (Wang i col., 2002). Una possible explicació és que la 

baixa capacitat de quelar el calci intracel·lular de les MNs seria la responsable de 

l’augment dels agregats (Tsuji i col., 2005) perquè el calci en potencia la seva 

formació (Kim i col., 2007). El que no se sap del cert és si els agregats confereixen la 

toxicitat a la mtSOD1. En un estudi recent realitzat en C. elegans s’apunta el fet que 

la toxicitat de la mtSOD1 és intrínseca als heterodímers de mtSOD1 i wtSOD1 lliures, 

de manera independent a la formació dels agregats (Witan i col., 2008), però caldria 

corroborar-ho en models més propers a l’ELA humana. 

La toxicitat de la mtSOD1 depèn de la seva localització subcel·lular (citosol, 

nucli, reticle endoplàsmic i mitocondris): la mtSOD1 és especialment tòxica quan 

s’agrega a nivell mitocondrial, ja que permet l’activació de la ruta apoptòtica 

caspasa-dependent a través de l’alliberació de citocrom c en les MNs (Takeuchi i 

col., 2002). Aquests agregats de SOD1 sovint també segresten xaperones (HSP70, 

HSP40, HSP27 i αβ-crystallin) (Shinder i col., 2001), ubiqüitina (Bruijn i col., 1998; 

Johnston i col., 2000; Jonsson i col, 2004), la proteïna antiapoptòtica Bcl-2 (Pasinelli 

i col., 2004) i amb la forma fosforilada de la proteïna Smad2/3, implicada en la 

transducció de senyal del TGFβ (Nakamura i col., 2008). Tant la depleció cel·lular 

d’algunes d’aquestes proteïnes implicades en el correcte plegament i transport de 

proteïnes, en el sistema proteosomal o l’agregació de la mtSOD1 al mitocondri poden 

ser responsables, almenys en part, de la neurodegeneració. Una raó a favor seria que 

la sobreexpressió de HSP70 en MNs dissociades provinents de ratolins expressors de 

mtSOD1G93A i en ratolins transgènics mtSOD1G85R permet la dissolució en part dels 

agregats cel·lulars, malgrat que aquest últim cas no allargui la supervivència 

d’aquests animals (Bruening i col., 1999; Liu i col., 2005). Igualment, en sistemes de 

cultiu organotípic de rata transgènica mtSOD1G93A s’ha pogut associar específicament 

l’aparició de fenotips de MNs degenerants (similars als trobats a l’ELA) al bloqueig 

farmacològic del sistema proteosomal. Les manifestacions morfològiques de 

degeneració d’aquestes MNs en cultiu poden evitar-se amb l’aplicació d’un quelant 

de calci. Aquests resultats posen de manifest que les MNs de rates transgèniques per 

mtSOD1G93A són més susceptibles a patir un bloqueig del sistema de degradació 

proteosomal (Tsuji i col., 2005), per exemple, pel segrest en els agregats de SOD1 de 

proteïnes implicades en aquesta via i perquè de naturalesa, les MNs són deficients en 

proteïnes fixadores de calci. 
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És important destacar que la toxicitat de la mtSOD1 pot ser a nivell 

intracel·lular i extracel·lular. S’han detectat algunes espècies de la SOD1 oxidades o 

malplegades en el LCR de pacients amb ELA esporàdica i ELA familiar i també en 

ratolins mtSODG93A (Jacobsson i col., 2001). La relació de la mtSOD1 amb les 

reaccions astroglial i microglial pròpies de teixits neurals afectats per l’ELA (humana 

i models murins) està d’acord amb la troballa del grup de Julien, que proposa la 

mtSOD1 malplegada, interaccionant amb les cromogranines (proteïnes que formen 

part de les vesícules de secreció), és alliberada a l’espai extracel·lular i estimula la 

microgliosi i la mort cel·lular (Urushitani i col., 2006). 

 

2.2.3. L’ESTRÈS OXIDATIU 

En determinades rutes d’activitat metabòlica normal es generen petites 

quantitats de ROS: superòxid (O2·-), hidroxil (OH·-) o peroxinitrit (ONOO-). L’activitat 

respiratòria mitocondrial, la ruta de l’àcid araquidònic i la del citocrom p450 són les 

principals formes de generació de ROS. Per tal d’evitar el dany oxidatiu, les cèl·lules 

disposen d’enzims antioxidants – la SOD, la catalasa o la glutatió reductasa -, que 

converteixen les ROS en molècules molt menys reactives. Però quan els mecanismes 

de defensa antioxidants queden sobrepassats per un excés de ROS, apareix l’estrès 

oxidatiu i el dany cel·lular.   

Les ROS resulten ser espècies citotòxiques quan reaccionen amb les proteïnes, 

els lípids i els àcids nucleics cel·lulars. Sobretot és destacable el dany oxidatiu trobat 

mostres de l’escorça prefrontal i de medul·la espinal post mortem de pacients d’ELA 

(Ilieva i col., 2007). Les molècules com el glutatió i les vitamines C i E ofereixen 

efectes antioxidants. La ingesta de vitamina E ha resultat ser beneficiosa contra la 

peroxidació lipídica i contra la manifestació de la malaltia en models animals 

(Gurney i col., 1994 i 1996) així com també reduint el risc de patir la malaltia en els 

pacients d’ELA (Ascherio i col., 2005; Veldink i col., 2007). 

 

2.2.4. LA NEUROINFLAMACIÓ 

La micròglia és un conjunt de cèl·lules del sistema immunitari residents al 

SNC que estan dotades d’una gran capacitat fagocítica i migratòria (Kreutzberg, 

1996). En el teixit nerviós adult, la micròglia presenta un cos cel·lular petit, moltes 

projeccions neurítiques fines i expressen alguns factors tròfics i alguns antígens de 

superfície (micròglia resting o quiescent; Sargsyan i col., 2005; Garden i Möller, 
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2006). El fenomen neuroinflamatori apareix quan una lesió desencadena l’activació 

ràpida (en poques hores) de les cèl·lules microglials quiescents, que adopten el 

fenotip de cèl·lula citotòxica, alliberant substàncies proinflamatòries. Un cop la 

micròglia es troba en l’estat d’activació (micròglia activada; Schwab i Schluesener, 

2004), exerceix els seus efectes sobre les MNs, però també sobre els astròcits i els 

oligodendròcits (figura 4). De fet, s’atribueix als astròcits un paper de regulació de 

l’activació microglial (Solà i col., 2002; Li i col., 2008; Yamanaka i col., 2008). La 

micròglia activada i ameboide actua essencialment retirant les restes cel·lulars 

d’antigues cèl·lules mortes i, per tant, està involucrada en la reparació dels teixits i 

en la regeneració neuronal (Kreutzberg, 1996). 

En general, les àrees afectades per la neurodegeneració en els malalts d’ELA 

es caracteritzen per l’acumulació de cèl·lules microglials i astroglials hipertròfiques 

(Engelhardt i Appel, 1990), fenomen també detectable en els models murins 

transgènics (Bruijn i col., 1997; Hall i col., 1998). En els teixits dels pacients i també 

en els d’animals transgènics per mtSOD1 apareixen incrementades les citokines pro-

inflamatòries (TNFα), interleuquines (IL-1ß, IL-6),  prostaglandines (PGL- E2), radicals 

d’oxigen i la ciclooxigenasa 2 (COX-2) (Nguyen i col., 2001a; Yasojima i col., 2001). 

També es detecten nivells anormalment elevats de factors proinflamatoris com la 

MCP-1α (monocyte chemoattractant protein-1alpha) i de proteïnes del sistema del 

complement com la C3c, tant en el plasma com en el LCR del pacients amb ELA 

(Simpson i col., 2004; Goldknopf i col., 2006). 

Moltes de les investigacions en el terreny de la neuroinflamació han conduït 

als investigadors a buscar teràpies o tractaments immunosupressors, ja que 

s’assumeix que la microgliosi o la inflamació a l’ELA és nociva i comporta 

l’autopropagació de la malaltia. S’han obtingut algunes aproximacions amb 

l’antibiòtic minocycline, que és capaç d’evitar l’activació microglial i en models 

murins retarda la progressió de la malaltia i amb el fàrmac Celebrex® (celecoxib), un 

inhibidor de la COX-2, que augmenta la supervivència dels animals (Drachman i col., 

2002; Festoff i col., 2006; Filipovic i Zecevic, 2008). Malgrat tot, el que encara no 

s’ha resolt és si la micròglia juga un paper positiu o negatiu en el desenvolupament 

de la malaltia. Es coneix que l’administració de copolímer-1 o glatiramer, un 

tractament d’administració diària aprovat per als malalts d’esclerosi múltiple que en 

els models murins d’ELA genera una infiltració massiva de cèl·lules T al SNC, provoca 

una millora de l’activitat motora dels animals models d’ELA (Angelov i col., 2003).  
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Figura 4. L’activació microglial i les interaccions cel·lulars al SNC. En condicions normals, la població 
microglial present al SNC és majoritàriament inactiva o “resting” i allibera factors neurotròfics que 
senyalitzen vies de supervivència en la majoria dels tipus neuronals. Quan s’esdevé una situació 
patològica al SNC (per exemple, una lesió), la micròglia s’activa i prolifera, canviant tant la seva 
morfologia com el seu patró expressor de proteïnes (micròglia activa). Aquest fet permet l’aparició de 
la neuroinflamació. Si una MN degenerant mor, la micròglia fagocítica s’encarrega de fagocitar-ne les 
restes cel·lulars. Possiblement un dels mecanismes del manteniment de la neuroinflamació en l’ELAf 
sigui l’alliberació de mtSOD1 a l’espai extracel·lular (adaptat de Garden i Möller., 2006). 

 

2.2.5. ELS NEUROFILAMENTS. 

El citosquelet determina la forma que adopta la cèl·lula i intervé en el tràfic 

interior d’orgànuls i de proteïnes. Consta de microtúbuls, microfilaments d’actina i 

filaments intermedis o neurofilaments. Els neurofilaments (NFs) són les proteïnes 

estructurals més abundants de les neurones adultes i el correcte ensamblatge de tres 

subunitats diferents (NF-L de 68 KDa, NF-M de 150 KDa i NF-H de 200 KDa) determina 

el calibre que assoliran els axons així com també la velocitat del transport axonal 

d’orgànuls i d’altres molècules (Lee i Cleveland, 1996). 

Una de les característiques histopatològiques més evidents de l’ELA és 

l’acumulació anormal de neurofilament fosforilat al soma neuronal i en els axons 

(Hirano i col., 1984; Mizusawa i col., 1991; Xiao i col., 2006). De fet, la simple 

MICRÒGLIA 
“resting” 

ASTRÒGLIA 

MICRÒGLIA 
ACTIVA 

proliferant 
migratòria MOTONEURONA 

MOTONEURONA 
degenerant 

MICRÒGLIA 
ameboide 
fagocítica 

glutamat 

VEGF, 
BDNF, 
NT-3  TGFββββ 

fraktalkine  

LESIÓ, 
LPS,…  

mtSOD1 
 ? 

IL1, IL6 
TNFαααα 
NO 

prostaglandin
es 

MORT NEURONAL + FAGOCITOSI 

ASTRÒGLIA 
activada 



INTRODUCCIÓ 
 

 20 

sobreexpressió de NFs o de subunitats mutades de NFs (NF-L) en animals transgènics 

provoca l’existència d’un ensamblatge aberrant de neurofilaments que s’acompanya 

per un dèficit en el transport axonal, fenòmens suficients per generar models de 

degeneració de MNs (Wong i col., 1995; Lee i Cleveland, 1996). Per tant, les 

estratègies terapèutiques que modulin aquest acúmul de NFs s’han de tenir en 

consideració en l’ELA. S’ha vist en models de ratolins KO pel gen del NF-L que, a 

causa dels problemes d’ensamblatge derivats de la falta de subunitats NF-L, hi ha la 

desaparició dels neurofilaments axonals. Així, queden lliures en el soma neuronal les 

subunitats del NF-H i del NF-M. El creuament d’animals KO pel gen NF-L amb 

transgènics mtSOD1G85R perllonga subtilment la vida mitjana dels animals resultants, 

malgrat que genera la pèrdua d’un 15% de MNs postnatals (Williamson i col., 1998). 

Però, tal i com succeeix amb la modulació microglial, també s’ha trobat un efecte 

dual dels NFs: la sobreexpressió del NF-H també és capaç de reduir els 

neurofilaments axonals i de millorar la vida mitja dels animals mtSOD1G37R (Cuillard-

Després i col., 1998).  

El NF-H és una proteïna altament fosforilada que presenta una regió rica en la 

seqüència KSP (Lys-Ser-Pro), seqüència diana de fosforilació de moltes proteïnes 

quinases (JNK/SAPK, GSK-3, ERK1/2 i Cdk5) (Nguyen i col., 2001b). Una de les 

hipòtesis que permeten explicar la millora de la vida dels animals és que l’acúmul de 

neurofilaments en les MNs podria actuar com a “trampa” de fosforilació proteica, 

frenant l’acció d’algunes quinases com la cyclin dependent kinase-5 (Cdk5). En una 

situació patològica d’acúmul de NFs es detecta una menor fosforilació de la proteïna 

tau, diana de Cdk5 (Nguyen i col., 2001b). Malgrat tot, els ratolins transgènics i KO 

per la seqüència KSP a les subunitats NF-H i NF-M presenten inexplicablement un 

retard en la manifestació de la malaltia i una major esperança de vida (Lobsiger i 

col., 2005).  

Existeix una altra hipòtesi que relaciona aquesta millora de la malaltia en els 

animals i els NFs: la modificació dels transport axonal. Gràcies al transport axonal, 

les molècules i els orgànuls cel·lulars viatgen constantment des del soma de la 

neurona fins als terminals de l’axó i viceversa. La desorganització dels filaments 

interromp el transport axoplàsmic i produeix dany neuronal. De fet, s’han trobat 

alteracions genètiques al gen del NF-H en l’1% d’una mostra de 1300 pacients d’ELA, 

la majoria amb ELA esporàdica (Bruijn i col., 2004) i també en el gen ALS2, que 

determina per una proteïna que intervé en el transport vesicular i en l’organització 

del citosquelet (Hadano i col., 2007). 
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3. LA MORT CEL·LULAR PROGRAMADA DE LES MOTONEURONES DURANT EL 

DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA NERVIÓS. 

Una de les característiques fonamentals del desenvolupament del sistema 

nerviós és que s’assoleix una gran varietat de fenotips neuronals, una extensa xarxa 

de connexions cel·lulars i una gran diversitat de funcions. Però perquè això sigui 

possible, cal que tingui lloc una mort massiva de neurones. És important conèixer a 

nivell de desenvolupament embrionari els mecanismes responsables de la 

supervivència i la mort de les neurones perquè la seva comprensió pot resultar ser 

una eina de gran valor per a establir estratègies terapèutiques per aquelles 

situacions patològiques provocades per la mort de neurones ja sigui per 

l’envelliment, el dany o la malaltia. En general, una neurona depèn dels senyals de 

supervivència que rep, ja siguin solubles o de les connexions sinàptiques que 

estableixen amb altres cèl·lules. Aquestes senyals provenen de la diana d’innervació 

(factors tròfics), de les seves aferències (inputs), de cèl·lules neuronals veïnes 

(senyals paracrines), de cèl·lules no neuronals acompanyants (factors derivats de la 

glia) i també de factors presents al flux sanguini (Oppenheim, 1991; Buss i col., 

2006). 

Originalment, el terme de “mort cel·lular programada” (PCD) prové dels 

estudis realitzats amb larves d’insectes, on s’aprecia que algunes cèl·lules musculars 

moren durant l’etapa de la metamorfosi de la larva per esdevenir un individu adult. 

Aquest tipus de mort cel·lular és “programada” perquè és un fenomen que té lloc de 

manera reproduïble, s’esdevé en uns llocs anatòmics determinats i durant un període 

de temps concret del desenvolupament d’un organisme (Yamamoto i Henderson, 

1999). La gran part dels mecanismes cel·lulars i moleculars que controlen la mort de 

MNs coneguts fins a l’actualitat provenen d’estudis fets en l’embrió de pollastre. 

Aquests estudis comprenen des d’experiències d’ablació de la diana fins a diversos 

tractaments farmacològics in ovo. 

 

3.1.  LA PCD DE MNs DURANT EL DESENVOLUPAMENT EMBRIONARI. 

Actualment, s’ha detectat la PCD en quasibé totes les poblacions del SN 

durant el desenvolupament: neurones simpàtiques i sensorials, interneurones, MNs i 

cèl·lules glials (Oppenheim, 1991; Burek i Oppenheim, 1999). Existeix una primera 

etapa de neurogènesi en excés que està seguida per una fase de mort neuronal que 

resulta en l’eliminació d’entre el 20 % i el 90% del nombre de cèl·lules inicialment 

presents, depenent del tipus de població neuronal i de l’espècie. 
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Els primers signes de mort cel·lular es detecten durant les etapes primordials 

de proliferació dels precursors neuronals i dels neuroblasts postmitòtics (De la Rosa i 

De Pablo, 2000). No es coneixen massa els senyals responsables de derivar cèl·lules 

altament proliferants cap a la mort apoptòtica però alguns experiments in vitro 

realitzats amb cèl·lules de la cresta neural destaquen la importància dels contactes 

cèl·lula-cèl·lula (Maynard i col., 2000). Aquest tipus de mort no es pot evitar amb 

l’administració de FTs i també és independent de la presència del múscul diana. Per 

tant, es suggereix que aquest primer tipus de mort és “autònoma” (Yaginuma i col., 

1996).  

El patró de mort natural programada de les MNs diferenciades s’esdevé entre 

E6-E12 en l’embrió de pollastre (Hamburger, 1975; Oppenheim, 1991; Houenou i 

Oppenheim, 1994; Burek i Oppenheim, 1999), entre E13-E18 en el ratolí (Sun i col., 

2005) i entre E13,5 i E16,5 en la rata (Yamamoto i Henderson, 1999). En aquestes 

tres espècies, l’onada de PCD a la medul·la espinal s’inicia a la regió cervical i 

culmina a la regió del sacre. Malgrat això, la PCD no segueix ben bé una seqüència 

rostrocaudal: al ratolí i a la rata, després de la detecció de nuclis apoptòtics a la 

regió cervical, se’n detecten a nivell de les regions toràcica, braquial, lumbar i 

sacral. En l’embrió de pollastre, després de la PCD de les MNs cervicals apareixen 

perfils de MNs apoptòtiques a les regions lumbar, toràcica, braquial i sacra 

(Yamamoto i Henderson, 1999). La major part de les MNs pateixen la PCD coincidint 

amb: 

1. L’adquisició de la dependència tròfica de la diana. Les MNs generades en 

últim terme són també les últimes en adoptar la dependència tròfica de la 

diana i, per aquesta raó, pateixen la PCD en últim lloc (Yamamoto i 

Henderson, 1999). 

2. El moment on la musculatura esdevé funcionalment innervada (Hamburger i 

Hamilton, 1992; Oppenheim, 1991; Misgeld i col., 2002). La PCD de les MNs 

espinals coincideix amb l’etapa de la sinaptogènesi (figura 5; Bennett, 1983). 

Per exemple, en el ratolí i la rata, les fibres musculars es generen al voltant 

d’E12-14 i expressen nombrosos receptors d’acetilcolina (AChRs) que 

serveixen de punt final per al creixement axonal de les MNs espinals i per a 

l’establiment de les sinapsis primerenques (Witzemann, 2006). En les etapes 

inicials, cada fibra muscular presenta diverses plaques motores, és a dir, es 

troba poliinnervada. Durant el desenvolupament postnatal de rates i ratolins 

(però durant els estadis embrionaris E14-E15 de l’embrió de pollastre) 
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s’esdevindrà la regressió de la poliinnervació, fenomen que consisteix en la 

desaparició dels terminals sinàptics menys actius (Lichtman i Sanes, 2003; 

Wyatt i Balice-Gordon, 2003). Així, cada fibra muscular quedarà innervada per 

una única placa motora i s’adquirirà una nova distribució de les sinapsis 

neuromusculars que perdurarà en l’individu adult. En aquest moment és quan 

els AChRs embrionaris esdevenen AChRs adults que s’agrupen formant 

agregats estables de receptors (Sanes i Lichtman, 2001; Witzemann, 2006). 

Les molècules responsables del manteniment d’aquestes unions 

neuromusculars són l’agrina i l’ACh, la primera perquè promou l’ensamblatge 

dels components postsinàtics necessaris per la unió i la segona perquè promou 

l’activitat contràctil muscular (Lømo, 2003; Witzemann, 2006).  

 

Figura 5. Comparació de les diferents etapes del desenvolupament neuromuscular de la rata i del 
pollastre. El desenvolupament neuromuscular correlaciona amb el període de la PCD de la rata i el 
pollastre (a partir de Bennett, 1983). 

 

3.2. LA IMPLICACIÓ DE LA DIANA EN LA PCD: LA TEORIA NEUROTRÒFICA. 

La importància de la diana per a la supervivència de les MNs sorgeix de les 

observacions fetes per Viktor Hamburger després de l’extirpació de l’esbós de 

DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA NEUROMUSCULAR 

 

3 4 5 6 7 10 14 20 E2 8 9 15 16 18 P2 4 

Pollastre 

PCD de MNs 

dia embrionari 

12 P0  2 6 8 12 E11 4 10 
naixement 

21 14 

Rata  

CULTIUS ORGANOTÍPICS 

ELS AXONS 
 ASSOLEIXEN  

LA 
MUSCULATURA 

FORMACIÓ 
 DE LES  

SINAPSIS 

POLIINNERVACIÓ 
DE LES FIBRES  
MUSCULARS 

 
PÈRDUA DE LA 

POLIINNERVACIÓ 

ELS AXONS 
 ASSOLEIXEN  

LA 
MUSCULATURA 

FORMACIÓ 
 DE LES  

SINAPSIS 

POLIINNERVACIÓ 
DE LES FIBRES  
MUSCULARS 

CULTIUS ORGANOTÍPICS 

 
PÈRDUA DE LA 

POLIINNERVACIÓ 

dia embrionari eclosió 



INTRODUCCIÓ 
 

 24 

l’extremitat superior en embrions de pollastre: en absència de la diana, els ganglis 

sensorials i els nuclis motors reduïen significativament el seu tamany. Per tant, va 

hipotetitzar que la diana controlava el desenvolupament dels nuclis d’innervació 

centrals a través de “senyals” que es transmetien de manera retrògrada al llarg dels 

axons, des de la diana (múscul) als centres nerviosos de la medul·la espinal (ganglis 

sensorials i les MNs) (Oppenheim, 1991; Burek i Oppenheim, 1999). A finals del 1950, 

el grup de Levi-Montalcini van demostrar la importància del nerve growth factor o 

NGF (factor de creixement nerviós descobert al seu laboratori) com a FT per a les 

neurones simpàtiques en desenvolupament. Administrant anticossos contra NGF en 

rates i ratolins postnatals van poder observar que la privació de NGF provocava una 

dràstica reducció de la cel·lularitat en els ganglis simpàtics i sensorials d’aquests 

animals. Una altra manera d’abordar la importància dels FTs derivats de la diana va 

ser augmentant la disponibilitat de la diana, mitjançant la implantació d’una pota 

supernumerària (una tercera pota) a l’embrió de pollastre. Aquests experiments van 

permetre rescatar un major nombre de MNs de la PCD (Oppenheim, 1991). 

Va ser en aquest context que va sorgir la Teoria Neurotròfica, la qual defensa 

que entre totes les neurones que projecten els seus axons a una mateixa diana o 

múscul s’estableix una competició per adquirir el FT, present en aquesta diana en 

quantitat limitant. Així, només aquelles neurones que accedeixin a una quantitat 

suficient de FT seran capaces de subsistir i perdurar en l’individu adult (Barde, 

1988). Aquesta teoria permet explicar el que succeeix durant la PCD, ja que molts 

estudis ho han corroborat: l’administració de FTs en excés durant l’etapa de la PCD  

(Oppenheim, 1996, Oppenheim i col., 2000) o el bloqueig de l’activitat 

neuromuscular administrant curare o α-bungarotoxina en els embrions (Oppenheim i 

Núñez, 1982; Houenou i col., 1990; Oppenheim, 1991; Oppenheim i col., 2000; 

Brandon i col., 2003) han permès veure que es pot reduir o fins i tot  prevenir la PCD 

de MNs. Altres estudis també proposen que els FTs de la diana tant exerceixen 

funcions directes sobre la supervivència de les MNs com indirectes modulant les 

funcions sinàptiques i la plasticitat, ja que les neurotrofines estimulen l’alliberació 

de neurotransmissors tant a nivell de les sinapsis del SNC com del SNP (He i col., 

2000; Poo, 2001).  

Altres aproximacions s’han aconseguit arran dels estudis de l’ablació precoç (a 

E2) de l’esbós de la pota en l’embrió de pollastre. Aquests experiments provoquen 

que les MNs en desenvolupament no puguin projectar els seus axons sobre cap teixit 

diana (múscul). En aquesta situació, les MNs maduren normalment fins a E6 però 

després, coincidint amb el principal període de la PCD (entre E6 i E10), moren 
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massivament per apoptosi i deixen la columna motora lateral (LMC) quasibé 

completament deplecionada de MNs (Oppenheim i col., 1978; Calderó i col., 1998). 

Actualment, diversos experiments in vivo i in vitro han posat de manifest que 

aquesta mort massiva induïda per la manca de la diana es pot evitar administrant FTs 

que, presumptament, podrien substituir aquells subministrats de manera natural pels 

teixits (Comella i col., 1994; Calderó i col., 1998). Tot i la validesa de la Teoria 

Neurotròfica, es coneixen altres fenòmens que intervenen en la PCD com són 

l’activitat elèctrica i la presència de proteïnes inductores de mort com TNF, FasL i 

TRAIL (Raoul i col., 1999). 

 

3. 3. CLASSIFICACIÓ DELS FENOTIPS DE MORT CEL·LULAR.  

Durant el desenvolupament tenen lloc diferents tipus de mort neuronal 

(Schweichel i Merker, 1973; Clarke, 1990; Leist i Jäättelä, 2001). Segons Clarke, es 

poden classificar i distingir a través d’estudis ultrastructurals: 

1. Mort de tipus I o APOPTOSI: Es caracteritza per la condensació citoplasmàtica, la 

picnosi nuclear, la condensació de la cromatina, la fragmentació de el DNA (Kerr i 

col., 1972), l’arrodoniment de la cèl·lula, l’aparició d’invaginacions a la 

membrana, el col·lapse del citosquelet i la formació del cossos apoptòtics que 

ràpidament seran fagocitats i digerits pels macròfags o les cèl·lules fagocítiques 

dels voltants (en el cas del SN, la micròglia). Habitualment, s’associa aquest tipus 

de mort amb l’activació de les caspases, però no sempre succeeix així. Segons si 

hi intervé l’activació de caspases, la mort apoptòtica es considera: 

o mort apoptòtica caspasa-dependent. És la mort apoptòtica canònica, 

pròpia de la PCD. Aquest fenomen ha estat àmpliament estudiat en 

l’embrió de pollastre: les neurones que moren durant aquesta etapa 

presenten les típiques picnosis nuclears amb DNA fragmentat. A més, 

l’administració in ovo de fàrmacs inhibidors de caspases és capaç de 

rescatar de la mort natural un major nombre de MNs que en condicions 

normals (Yaginuma i col., 2001). La fragmentació de el DNA típica de 

l’apoptosi es pot detectar mitjançant la tècnica de detecció TUNEL 

(Terminal deoxynucleotidyl transferase mediated dUTP Nick-End Labeling) 

(Gavrieli i col., 1992). Com que els compostos efectors d’aquesta via són 

principalment les caspases, que s’activen per proteòlisi i formen 

complexos oligomèrics hidrolitzant altres proteïnes intracel·lulars 

(Nicholson i Thornberry, 1997), les tècniques immunocitoquímiques que 
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utilitzen anticossos contra les formes actives de les caspases també són de 

gran ajut per a la detecció de cèl·lules apoptòtiques de la PCD (Srinivasan 

i col., 1998). 

o mort apoptòtica caspasa-independent. Mitjançant estudis histològics i 

ultrastructurals s’ha demostrat que les neurones deficients en apaf-1, 

caspasa-3 o caspasa-9, provinents de ratolins transgènics KO per aquestes 

proteïnes, també moren. Les neurones apaf-1-/- ho fan mitjançant un 

patró morfològic apoptòtic. Les neurones caspasa-3-/- i les caspasa-9-/- 

mostren una dilatació dels mitocondris i del reticle endoplasmàtic rugós, 

atribuïbles a la mort cel·lular de tipus 3 (Oppenheim i col., 2001b). A més, 

se sap que la proteïna AIF (Apoptosis-Inducing Factor), una proteïna 

mitocondrial que es transloca al citoplasma i al nucli cel·lular en 

presència d’estímuls apoptòtics. Però s’ha detectat translocació nuclear 

d’AIF també en presència d’inhibidors de caspases, indicant així la seva 

implicació en la mort neuronal caspasa-independent (Yuan i col., 2003). 

2. Tipus II o mort autofàgica. La mort autofàgica es caracteritza per l’aparició de 

múltiples vacúols autofàgics al citoplasma de la cèl·lula, seguida per una 

dilatació dels mitocondris, del reticle endoplasmàtic i del compartiment Golgi. La 

cèl.lula autofàgica també es caracteritza per una activitat lisosòmica 

incrementada. La picnosi nuclear i l’aparició de replecs a la superfície de la 

membrana són trets d’aparició tardana en aquest tipus de mort (Levine i Klionsky 

2004; Martínez-Vicente i Cuervo, 2007). Tot i ser un procés associat a la 

degeneració, l’autofàgia s’encarrega del manteniment de l’homeòstasi cel·lular 

(per exemple, recanvi de proteïnes i d’orgànuls) i, per tant, certs nivells basals 

d’autofàgia es relacionen amb la supervivència cel·lular. Però es creu que una 

activació massiva o sostinguda de la ruta autofàgica comporta l’autodestrucció de 

la cèl·lula (Meier i Vousden, 2007). Aquest tipus de mort és present tant en el 

desenvolupament neuronal com en malalties neurodegeneratives (Petersen i col., 

2001).  

3. Tipus III o mort necròtica. Es diferencia de la mort de tipus II per l’absència de 

lisosomes. Aquesta forma de mort cel·lular comença per la dilatació dels orgànuls 

cel·lulars, la creació d’espais citoplasmàtics buits d’orgànuls o d’altres 

estructures, que es van fusionant entre ells (figura 6). L’any 1990, Clarke va 

distingir-ne dos subtipus, 3A i 3B: tot i que totes dues es manifesten amb la 

dilatació dels orgànuls intracel·lulars i la formació de vacúols de naturalesa no-
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lisosomal, difereixen en la manera com es destrueix la cèl·lula. Al tipus 3A, la 

destrucció de les membranes nuclear i citoplasmàtica s’esdevé per fragmentació, 

mentre que en el tipus 3B els nuclis pateixen cariòlisi i la seva membrana nuclear 

s’arrodoneix (Clarke, 1990). Aquest tipus de mort és habitual en situacions de 

lesió o trauma aguts i de degeneració patològica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resum de les característiques morfològiques permeten diferenciar entre la mort 
apoptòtica i la mort necròtica  (adaptat de Goodlett i Horn, 2001). 

 

3.4. ELS MECANISMES DE SENYALITZACIÓ INTRACEL·LULAR DE MORT. 

3.4.1. Les rutes apoptòtiques: la via intrínseca i la via extrínseca. 

La maquinària intracel·lular responsable del procés apoptòtic depèn 

principalment de l’acció proteolítica d’una família de proteases anomenades 

caspases (cysteine requiring aspartate proteases) sobre les seves proteïnes cel·lulars 

diana. El fenomen clau de la ruta apoptòtica és el reclutament de les caspases 

iniciadores en l’anomenat apoptosoma (ruta intrínseca; veure més endavant) o en el 

death-inducing signaling complex o DISC (ruta extrínseca; veure més endavant) per a 

la seva activació (Meier i Vousden, 2007). Depenent de la posició que ocupen en la 

cascada apoptòtica, se les considera caspases iniciadores o caspases executores. 

Aquestes últimes són les encarregades de, per exemple, hidrolitzar les làmines 

nuclears i activar endonucleases que digeriran el DNA. Així, bioquímicament, la 

cèl·lula apoptòtica es caracteritza per l’exposició de residus de fosfatidilserina en la 
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superfície, per la digestió de el DNA en petits fragments, per la pèrdua del potencial 

de membrana mitocondrial i, en general, per la digestió de proteïnes (Cryns i Yuan, 

1998).  

Hi ha dues rutes principals a través de els que s’esdevé la cascada apoptòtica: 

(figura 7): 

- La VIA APOPTÒTICA INTRÍNSECA pot activar-se per una gran varietat d’estímuls 

com són l’estrès oxidatiu, l’acció d’agents alquilants sobre el DNA i la radiació 

ionitzant. Aquests estímuls provoquen que els mitocondris alliberin al citosol 

proteïnes com el citocrom c, Smac/Diablo i Omi/HrtA2. Un cop al citosol, el 

citocrom c, juntament amb Apaf-1 i la caspasa 9 conformaran l’anomenat 

apoptosoma, que s’encarrega de l’activació de la pròpia caspasa 9. Smac/Diablo i 

Omi/HrtA2 s’encarreguen de la regulació de la via de l’apoptosoma. Aquesta 

caspasa 9, un cop activada, activarà les caspases executores caspasa-3 i 7, que 

s’encarreguen de dur fins a l’últim terme la ruta apoptòtica (Choi i Benveniste, 

2004; Meier i Vousden, 2007). 

 

 

 

Figura 7. Les rutes intrínseca i extrínseca  de l’apoptosi. La via intrínseca de l’apoptosi es 
desencadena quan les proteïnes de domini BH3-only permeten l’oligomerització de Bax o Bak, 
desencadenant l’alliberació mitocondrial de citocrom c i dels antagonistes de IAPs. El citocrom c és 
l’encarregat de formar l’apoptosoma i d’activar la cascada de caspases. La ruta extrínseca implica la 
dimerització dels receptors de mort i els seus lligands, fet que comporta el reclutament i activació de la 
caspasa 8. Aquesta, pot executar la ruta apoptòtica actuant directament sobre la caspasa-3 o bé 
efectuant el trencament proteolític activador de la proteïna Bid, que serà capaç de translocar-se al 
mitocondri i iniciar la ruta intrínseca. Les estratègies terapèutiques per promocionar la mort apoptòtica 
en patologies com el càncer són � la reactivació de p53, � les proteïnes antiapoptòtiques com Bcl-2, 
� la inactivació de les IAPS i � l’activació dels receptors de mort (extret de Meier i Vousden, 2007). 
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- La VIA APOPTÒTICA EXTRÍNSECA està desencadenada pels membres de la família 

del TNF (Tumor Necrosis Factor) com el TNFα, el FasL (Fas ligand) i TRAIL (TNF-

related apoptosis inducing ligand) quan s’uneixen als seus receptors cel·lulars o 

receptors de mort. Les proteïnes adaptadores reclutades en l’activació d’aquests 

receptors són FADD i TRADD, que s’encarreguen, al seu torn, de reclutar i activar 

la procaspasa 8 per homodimerització de dos monòmers de procaspasa 8. Aquesta 

s’encarregarà de l’activació de la caspasa-3 (Choi i Benveniste, 2004). 

 

3.4.2. La senyalització intracel·lular implicada en l’autofàgia. 

L’autofàgia és un procés que sempre té lloc a uns nivells basals, ja que la seva 

funció és el manteniment de l’homeòstasi (Levine i Klionsky, 2004) i el recanvi 

d’orgànuls per autodegradació (Mizushima, 2005). Però és un procés que es 

maximitza en situacions on les cèl·lules presenten necessitats energètiques o 

nutricionals, com són les situacions de deprivació de FTs, d’elevada demanda 

energètica, de dany citoplasmàtic causat per una infecció, d’agregació de proteïnes 

o per estrès oxidatiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Principals sistemes de proteòlisi de les cèl·lules. Mitjançant l’endocitosi, la cèl·lula pot 
incorporar nutrients i altres molècules que acaben derivant cap al sistema lisosomal per a la seva 
degradació (heterofàgia). Les tres principals rutes autofàgiques són: 1) la macroautofàgia, que 
consisteix en el segrest membranós d’una regió intracel·lular per a la seva posterior degradació 
quan en aquesta estructura o fagosoma s’hi fusionin els lisosomes, 2) la microautofàgia, que 
consisteix en la incorporació directa de substrats al lisosoma secundari i 3) l’autofàgia mediada per 
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xaperones (CMA), que incorpora específicament proteïnes d’una en una als lisosomes després 
d’establir una unió específica amb la proteïna LAMP-2A, un receptor lisosomal. Malgrat l’existència 
de la CMA, la degradació proteosomal de proteïnes ubiqüitinitzades (UPS) segueix essent el 
principal sistema de degradació intracel·lular de proteïnes (adaptat de Martínez-Vicente i Cuervo, 
2007). 

 

Malgrat que l’autofàgia involucra en últim terme el sistema lisosomal 

cel·lular, es distingeix habitualment entre macroautofàgia, microautofàgia i 

autofàgia mediada per xaperones (CMA) (Rubisztein i col., 2005) segons els tipus de 

substrats diana, la seva regulació (figura 8). Fins i tot, les condicions ambientals 

poden determinar  la seva activació preferencial (Martínez-Vicente i Cuervo, 2007). 

Una de les proteïnes clau que actua de reguladora de l’autofàgia és la 

proteïna quinasa mTOR (Mammalian Target of Rapamycin). Modula negativament la 

via autofàgica en situació d’abundància de FTs i de nutrients (figura 9). L’activació 

de la via de la PI3K/AkT de classe I en presència de FTs o d’insulina modula mTOR i 

també la consecució de l’autofàgia (Lum i col., 2005). Però hi ha moltes altres 

molècules que afecten l’activitat de mTOR, com ara la AMPK (5’-AMP-activated 

protein Kinase) que s’activa en condicions de demanda energètica i el factor eIF2α 

(Eukaryotic Initiation Factor 2α) que s’activa en condicions de manca de nutrients. 

Molts dels substrats de mTOR són les proteïnes Atg, que són essencials per a 

l’execució de la ruta autofàgica, així com també proteïnes transmembrana 

lisosòmiques (LAMP-2 i CLN3), imprescindibles en el moment de la fusió de 

l’autofagosoma amb els lisosomes i proteïnes lisosomals implicades en la digestió dels 

substrats segrestats (proteases i cathepsines) (Levine i Kroemer, 2008). Moltes de les 

troballes sobre l’autofàgia han estat gràcies als estudis en mutants per les proteïnes 

Atg en S. cerevisiae, D. discoideum i C. elegans  (Levine i Klionsky, 2004; Mizushima, 

2005). 
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Figura 9. Els factors tròfics i la regulació de la ruta autofàgica. (a) L’arribada d’un factor tròfic al seu 
receptor i l’activació subsegüent de la ruta de la PI3K/Akt comporta també l’activació de mTOR. 
L’activació d’aquesta via comporta el manteniment de la incorporació de nutrients a la cèl·lula, el 
manteniment de la síntesi proteica i la producció de suficient ATP. En tals condicions, la ruta autofàgia 
es troba inhibida. (b) Quan manquen els factors de creixement, la ruta anteriorment descrita està 
desactivada i entra en funcionament la via autofàgica per tal de mantenir el nivell energètic de la 
cèl·lula dins dels límits de la supervivència (adaptat de Lum i col., 2005). 

  

A diferència de l’apoptosi i l’autofàgia, la necrosi ha estat permanentment 

relacionada amb situacions on les cèl·lules estan sotmeses lesions traumàtiques 

agudes, són incapaces de regular la pròpia osmolaritat, es troben en condicions de 

dèficit d’ATP, etc. i no s’atribueix una ruta específica per dur a terme la mort 

necròtica.  

Malgrat l’existència de les tres diferents rutes de mort, totes elles estan 

entrellaçades. Sembla ser que els mitocondris integren tant els senyals de mort 

apoptòtics com l’activació de l’autofàgia perquè els mitocondris que senyalitzen per 

la mort apoptòtica poden ser eficientment retirats del context cel·lular per la 

digestió macroautofàgica (Levine i Yuan, 2005; Fornai i col., 2008b). Moltes de les 

molècules implicades en la regulació de l’apoptosi com són els esfingolípids, les 

ceramides, els lligands dels receptors de mort i les proteïnes com Bcl-2 també 

regulen l’autofàgia (Pattingre i col., 2005). De la mateixa manera, existeixen 

evidències que la proteïna autofàgica Atg5, imprescindible per a la formació dels 

autofagosomes, un cop és hidrolitzada per les calpaïnes cel·lulars, es transloca al 

mitocondri i desencadena l’apoptosi en cèl·lules tumorals (Yousefi i col., 2006). 

Finalment, un clar exemple d’aquesta interconnexió és que l’activació de la via de la 

PI3K/AkT per l’acció dels FTs sobre els seus receptors cel·lulars (figura 9) és capaç 

d’inhibir tant la ruta apoptòtica com l’autofàgica. També s’han trobat mecanismes 
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cel·lulars que relacionen la necrosi i l’autofàgia: en aquelles situacions on l’autofàgia 

no és capaç de mantenir la supervivència cel·lular s’ha vist que les cèl·lules acaben 

desenvolupant la mort necròtica i amb ella, la tumorogènesi (Degenhardt i col., 

2006; Meier i Vousden., 2007). 

 

4. LA MORT NEURONAL EN SITUACIONS PATOLÒGIQUES. 

4.1. L’APOPTOSI EN LES MALALTIES NEURODEGENERATIVES. 

La mort d’algunes subpoblacions neuronals és un tret habitual de malalties 

neurodegeneratives com l’ELA, l’atròfia muscular espinal (SMA), la malaltia 

d’Alzheimer, la malaltia de Huntington i la malaltia de Parkinson. S’han proposat 

diverses hipòtesis per explicar els mecanismes patogènics que poden tenir lloc: 

interaccions deficients entre les neurones i les seves dianes, l’excés de glutamat 

extracel·lular o de calci intracel·lular, la presència de radicals lliures, 

l’autoimmunitat o bé combinacions de totes les anteriors. Malgrat aquesta diversitat 

de factors desencadenants, estudis histològics de pacients amb malalties 

neurodegeneratives apunten principalment a la presència de mort de tipus 

apoptòtica (Lo i col., 1995). Així, cal considerar totes les aproximacions que 

promoguin la inhibició de la ruta apoptòtica com a eina terapèutica en aquestes 

malalties. En aquest sentit és vàlid tant l’ús dels FTs que afavoreixin la supervivència 

neuronal com de fàrmacs inhibidors de les proteïnes de la ruta apoptòtica. Per 

exemple, en ratolins transgènics d’ELA s’ha vist l’efectivitat de modular 

farmacològicament la ruta apoptòtica (Vila i Przedborski, 2003). 

 

4.2. L’AUTOFÀGIA EN LES MALALTIES NEURODEGENERATIVES. 

La presència d’agregats insolubles és un tret molt característic de les 

malalties neurodegeneratives com el Parkinson (cossos de Lewy), l’Alzheimer 

(plaques i cabdells de pèptid β-amiloide), el Huntington (inclusions de huntingtina) i 

l’ELA (cossos de Bunina). Tot i això, hi ha certa controvèrsia a l’hora d’assignar la 

capacitat patogènica a aquest tipus d’agregats, ja que algun estudi indica que, més 

que no pas la presència d’agregats proteics és l’acúmul de proteïna mutant la 

responsable de la toxicitat cel·lular (Wooten i col., 2006). Tot i que el principal 

mecanisme de degradació de proteïnes intracel·lulars malplegades és el sistema 

proteosomal, l’autofàgia també n’és parcialment responsable. Així, se sap que 

inhibint la ruta autofàgia s’indueix l’acúmul d’agregats proteics i que activant la ruta 
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autofàgica mitjançant l’administració de rapamycin, de liti o d’una combinació 

d’aquests dos productes es poden reduir aquests agregats (Rubinsztein i col., 2005; 

Sarkar i col., 2005 i 2008; Wooten i col., 2006). 

En el cas de l’ELA, s’ha trobat que la ruta autofàgica està activada en diversos 

models, tant en aquelles MNs que degeneren en el model de l’embrió de pollastre 

sotmès a una excitotoxicitat crònica (Calderó i col., 2007) com també en models de 

ratolins hSOD1G93A (Morimoto i col., 2007). Existeixen evidències que la SOD1 que 

s’agrega i s’acumula en els casos d’ELAf i que és degradada per la via de la CMA. En 

aquest sentit, s’ha vist que la sobreexpressió de la proteïna SMN, afectada en la SMA, 

és neuroprotectora enfront de la toxicitat de la SOD1 perquè promou la seva 

degradació per la via de la CMA (Zou i col., 2007). És raonable pensar, doncs, que 

l’autofàgia està implicada en la patogènia de l’ELA. En un estudi recent on s’utilitza 

el liti com a agent terapèutic en malalts d’ELA i, en paral·lel, en ratolins hSOD1G93A, 

es detecta que els efectes neuroprotectors del liti cursen amb l’activació de la ruta 

autofàgica (Fornai i col., 2008a i 2008b). 

En la malaltia de Parkinson, no es coneix la causa de la pèrdua progressiva de 

neurones dopaminèrgiques i de l’acúmul d’α-sinucleïna (cossos de Lewy). Tot i això, 

s’ha proposat que l’estrès oxidatiu juntament amb el mal funcionament de la ruta 

proteosomal són els responsables de l’acúmul dels agregats (Betarbet i col., 2005). 

S’ha vist que l’α-sinucleïna segueix la ruta de degradació autofàgica mediada per 

xaperones (Cuervo i col., 2004) i que la major part de les modificacions post-

traduccionals de l’α-sinucleïna són les responsables de bloquejar la seva degradació 

per la via de la CMA. En concret, una modificació que implica la presència d’un 

residu de glutamina és la responsable del bloqueig general de la ruta de la CMA 

(Martínez-Vicente i col., 2008).  

En la malaltia d’Alzheimer és característic trobar acúmuls intracel·lulars de 

proteïna tau hiperfosforilada (les fibril·les o cabdells) o acúmuls extracel·lulars de 

pèptid β-amiloide (plaques senils). Un dels primers fenòmens que s’esdevé en la 

malaltia d’Alzheimer és l’activació del sistema endocític-lisosomal, fins i tot abans 

de generar-se les plaques senils (Rubinsztein i col., 2005; Blandini i col., 2006). 

Aquest fenomen està relacionat amb l’intent de les neurones d’endocitar i eliminar 

les proteïnes nocives, abans que s’acumulin i que la toxicitat d’aquestes comprometi 

la pròpia supervivència neuronal (Martínez-Vicente i Cuervo, 2007). El mateix ha 

succeït en els models in vitro de la malaltia de Huntington, on la sobreexpressió de 

huntingtina mutada ha conduït algunes cèl·lules a la formació massiva de vacúols 
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autofàgics (Kegel i col., 2000). S’ha vist que la huntingtina mutada és capaç de 

segrestar i inactivar la quinasa mTOR i per això promou l’activació de la ruta 

autofàgica (Ravikumar i Rubinsztein, 2006). 

En general, s’ha vist que l’autofàgia és neuroprotectora en els diversos 

models de malalties neurodegeneratives, afavorint la degradació tant de les formes 

solubles com dels agregats. Per tant, les aproximacions terapèutiques que activin 

aquesta via de degradació de proteïnes són una de les opcions a triar per al 

desenvolupament de nous fàrmacs. 

 

5. ELS FACTORS NEUROTRÒFICS. 

Per factor neurotròfic (FNT o factor tròfic per les neurones, FT) s’entén 

aquell factor de creixement normalment de naturalesa proteica capaç de regular el 

nombre de cèl·lules neuronals presents en una determinada població, el creixement i 

la ramificació neurítica, la sinaptogènesi, la plasticitat sinàptica i la maduració del 

fenotip neuronal, a través de l’activació de receptors específics localitzats a les 

neurones, quasibé tots ells amb activitat tirosina quinasa (Bespalov i Saarma., 2007). 

Els FNTs provenen de diverses fonts com les fibres musculars esquelètiques, 

les cèl·lules de Schwann i altres cèl·lules glials, aferències, hormones i FTs de les 

mateixes cèl·lules neuronals. Com que el múscul és la diana natural de les MNs, 

l’extracte muscular cru o parcialment purificat (MEX) ha estat extensament utilitzat 

a l’hora de mantenir vives MNs embrionàries aviars dissociades in vitro i de promoure 

la seva supervivència in vivo (Oppenheim i col., 1988; Houenou i col., 1991; Comella 

i col., 1994). Concretament, en el nostre sistema de cultiu organotípic, hem testat 

un ampli ventall de FTs descrits a la bibliografia capaços de promoure supervivència 

en MNs immadures en diversos models in vitro i in vivo, per tal de comprovar la seva 

potència tròfica en MNs madures de pollastre (Brunet i col., 2007). 

 

5.1. LA FAMÍLIA DE LES NEUROTROFINES 

Les neurotrofines conformen una gran família de FTs amb una estructura 

altament conservada entre les diferents espècies. Són molècules petites (13 KDa) 

generalment de naturalesa bàsica que dimeritzen per esdevenir biològicament 

actives. Aquesta família inclou l’NGF (nerve growth factor), el BDNF (brain-derived 

neurotrophic factor), la NT3 (neurotrophin 3), la NT4/5 (neurotrophin 4/5), la NT6 

(neurotrophin 6) i la NT7 (neurotrophin 7). Les dues últimes s’han trobat només en 
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peixos i encara es desconeixen els seus homòlegs en altres espècies. Tot i que cada 

neurotrofina està especialitzada en la supervivència d’una població concreta de 

neurones perifèriques, en general, les neurotrofines estan implicades en la plasticitat 

sinàptica i també modulen la neurotransmissió (Lewin i Barde, 1996). 

 

� Les principals neurotrofines 

L’NGF va ser la primera neurotrofina descoberta. Inicialment s’extreia de 

glàndules submaxil·lars de ratolí i també del verí de serp (Levi-Montalcini i col., 

1995). En l’actualitat, se sap que està produït en neurones, limfòcits, mastòcits, 

fibroblasts humans, cèl·lules epitelials i cèl·lules de musculatura llisa (Freund-Michel 

i Frossard, 2008). L’NGF és el membre prototípic de la família i és imprescindible per 

a la supervivència de les neurones simpàtiques i d’algunes neurones sensorials durant 

el desenvolupament. Es sintetitza en el teixit diana que rep les innervacions 

d’aquestes neurones i el transport retrògrad de l’NGF és capaç de rescatar algunes 

neurones murines de la mort natural durant el període de la PCD (Lewin i Barde, 

1996). Però també se li atribueixen algunes accions localitzades a nivell del SNC. 

Malgrat no ser-hi gaire abundant, la seva síntesi sembla estar restringida a 

l’hipocamp i al neocòrtex. El receptor intracel·lular de l’NGF és el TrKA (tropomyosin 

related quinasa A; Segal, 2003). Aquest receptor s’expressa abundantment als ganglis 

cranials sensorials, als ganglis de l’arrel dorsal i als ganglis simpàtics (Martin-Zanca i 

col., 1990).  

En quant al sistema neuromuscular, és coneguda la manca d’efecte tròfic de 

l’NGF malgrat l’abundància de mRNAs de totes les neurotrofines al múscul 

(Henderson i col., 1993; Houenou i Oppenheim, 1994; Qin-Wei i col., 1994). Més aviat 

se li atribueixen efectes proapoptòtics en MNs embrionàries actuant a través del seu 

receptor de baixa afinitat p75NTR (veure més endavant; Sedel i col., 1999). En estudis 

recents, s’ha demostrat que la lesió medul·lar en rates adultes provoca un increment 

de la immunoreactivitat per l’NGF en les MNs (Qin i col., 2006). Per això es poden fer 

extensibles les accions proapoptòtiques de l’NGF també en MNs adultes. 

El BDNF és un altre membre de la família de les neurotrofines que va ser 

descobert a partir d’un extracte de cervell de porc. És capaç d’estimular el 

creixement neurític de neurones sensorials perifèriques però també té efectes 

reconeguts a nivell del SNC, sobre les neurones colinèrgiques del prosencèfal, les 

neurones dopaminèrgiques del nucli estriat, les cèl·lules ganglionars de retina i sobre 

les MNs. El descobriment que les neurones sensorials adultes són capaces de 
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sintetitzar el BDNF va suggerir que aquesta neurotrofina té accions autocrines i 

paracrines depenent del moment de maduració (Von Bartheld i col., 1996). D’aquesta 

forma s’explica que l’axotomia o la retirada de la diana no tingui uns efectes tan 

devastadors sobre la supervivència d’aquestes neurones madures. A nivell del SNP, el 

BDNF i les altres neurotrofines també es sintetitzen en les cèl·lules glials. Com que 

aquests tipus cel·lulars proliferen cap als estadis finals del desenvolupament, és 

factible que serveixin de font de suport tròfic immediat en l’edat adulta per a les 

neurones amb les que estableixen sinapsis. El receptor de BDNF i de la NT4/5 és el 

TrKB (tropomyosin related quinasa B) i, per això, aquestes dues neurotrofines 

presenten un aspectre d’accions solapats en algunes poblacions neuronals. Això no 

succeeix en el pollastre, on encara no s’ha trobat l’homòleg de la NT4/5. 

Diversos estudis han demostrat la validesa del BDNF com a FT de suport per a 

MNs embrionàries en cultius in vitro, en l’etapa de la PCD rescatant les MNs de la 

mort cel·lular programada, i en situacions de mort neuronal provocada per axotomia 

(Oppenheim i col., 1992b; Sendtner i col., 1992; Yan i col., 1992; Koliatsos i col., 

1993; Henderson i col., 1993). Les MNs també són capaces d’expressar el BDNF que 

pugui actuar de manera autocrina i paracrina en determinades situacions. En 

experiments amb rates on s’infringex una lesió a la medul·la espinal separant les 

dues hemimedul·les, el BDNF, l’NGF i la NT-3 es sobrexpressen en les MNs de la 

banya ventral al cap de tres dies de la lesió, demostrant la seva implicació en la 

plasticitat sinàptica (Qin i col., 2006). També ha resultat ser neuroprotector per a les 

neurones adultes en condicions de toxicitat induïda per etanol (Bradley i col., 1999). 

Hi ha pocs estudis fets amb MNs adultes, però en un model d’avulsió en rata, el BDNF 

sembla ser important com a FT de suport en situacions de lesió medul·lar (Watabe i 

col., 2005). 

La NT3 s’expressa en el SNC i, concretament, al cervell d’animals adults, a 

grans concentracions a l’escorça, l’hipocamp, el tàlem i el cerebel. És capaç 

d’actuar també sobre algunes subpoblacions de MNs espinals i coclears. Les seves 

funcions estan principalment limitades al desenvolupament de les neurones 

progenitores de la cresta neural, a les etapes més primordials del desenvolupament. 

En el SNP, la NT3 només actua de FT en neurones proprioceptives dels ganglis 

sensorials (Lewin i Barde, 1996). A mesura que aquestes cèl·lules es diferencien i 

projecten els seus axons als teixits diana, també es detecta NT3 a la diana. El 

receptor cel·lular d’alta afinitat per NT3 és preferentment el TrKC (tropomyosin 

related quinasa C; Segal, 2003). 
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La plasticitat sinàptica i la regeneració axonal són processos poc efectius en 

el SNC d’individus adults en comparació amb el que succeeix en el SNC embrionari. 

En aquest sentit, la NT3 incentiva la regeneració axonal en situacions de lesió 

medul·lar perifèrica. En rates adultes amb una lesió medul·lar (escisió del tracte 

corticospinal), la NT3 és capaç de promoure el creixement dels axons des del costat 

operat cap al costat denervat (Zhou i col., 2003). 

La NT4/5 es sintetitza al múscul en les etapes postnatals (Funakoshi i col., 

1995) i, com les altres neurotrofines, també es transporta retrògradament des del 

múscul fins a les MNs. A més, s’ha vist que l’estimulació elèctrica del múscul soleus 

de la rata és capaç de generar un increment del mRNA de la NT4/5 de manera 

dependent del voltage aplicat (Funakoshi i col., 1995). Aquesta neurotrofina també 

està implicada en la plasticitat sinàptica (English i col., 2005) i accelera el procés 

natural de transformació de les fibres ràpides en lentes, procés que s’esdevé en el 

múscul postnatal de la rata de manera natural (Carrasco i English, 2003). El receptor 

de la NT4/5 és preferentment el TrKB (tropomyosin related quinasa B; Segal, 2003). 

El mecanisme d’acció de les neurotrofines és a través de la interacció que 

estableixen amb els seus dos tipus de receptors transmembrana: el receptor p75NTR o 

també anomenat receptor de baixa afinitat, capaç d’unir-se a totes les 

neurotrofines, i el receptor TrK (A-C) o d’alta afinitat, específic per a cada 

neurotrofina (figura 10; Segal, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Les neurotrofines i els 
seus receptors. Les proneurotrofines 
presenten afinitat pel p75NTR, mentre 
que la seva activació per trencament 
hidrolític permet la seva unió més 
específica amb els receptors TrK. 
(adaptat de Segal, 2003). 
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A través de l’estudi d’animals knock-out (KO) dels receptors de tipus TrK es 

coneix que aquests receptors confereixen especificitat a algunes poblacions 

neuronals a l’hora de respondre a determinades neurotrofines. Tot i això, en 

determinades zones com els ganglis sensorials perifèrics hi ha neurones capaces de 

respondre a diverses neurotrofines al mateix temps. La unió de la neurotrofina al 

receptor TrK provoca la seva dimerització i posterior fosforilació activadora dels 

dominis quinasa intracel·lulars. Aquest fenomen comportarà una senyalització 

intracel·lular a través de 3 vies principals, la via de la PLCγ i de les MAPK (JNK i 

p38), la via de Ras/Raf/ERK i la via de la PI3K/AkT, promovent supervivència, 

proliferació i diferenciació  cel·lular (Freund-Michel i Frossard, 2008). 

El p75NTR és un receptor que s’uneix a totes les neurotrofines amb una molt 

baixa afinitat i es caracteritza per la presència d’un “domini de mort” capaç 

d’activar rutes apoptòtiques (Chapman, 1995). També és capaç d’unir-se amb gran 

afinitat a les proneurotrofines. L’activació del p75NTR desencadena apoptosi (Frade i 

Barde, 1999) o bé supervivència neuronal, depenent de les proteïnes adaptadores 

presents o dels coreceptors que és capaç de reclutar. Concretament, és habitual que 

quan s’uneix a NGF senyalitza supervivència però quan s’uneix al pro-NGF determina 

apoptosi en neurones en cultiu (Lee i col., 2001; Chao, 2003). Les principals rutes 

intracel·lulars desencadenades per p75NTR són la via de la JNK (MAPK) i la via de la 

PI3K/AKT, amb l’activació del factor de transcripció NF-kß (Freund-Michel i Frossard, 

2008). Aquest receptor p75NTR és propi dels estadis embrionaris però no de les MNs 

adultes. Malgrat això, l’axotomia o l’avulsió de l’arrel ventral en MNs madures regula 

a l’alça aquest receptor (Ernfors i col., 1989). També s’ha detectat un increment 

significatiu d’aquest receptor en MNs degenerants de models de ELA i sembla que 

l’astròglia reactiva acompanyant és l’encarregada de produir l’NGF prop d’aquestes 

MNs degenerants que expressen p75NTR i derivar-les cap a la mort apoptòtica (Pehar i 

col., 2004). 

 

5.2. LA SUPERFAMÍLIA DEL TRANSFORMING GROWTH FACTOR ß (TGFß). 

En els mamífers, es coneixen tres isoformes de la família dels TGFßs: TGFß1, 

TGFß2 i TGFß3. Es sintetitzen i es secreten en forma de dímers inactius que s’activen 

per proteòlisi, donant un dímer més petit. La proregió del TGFß pot unir-se a 

diverses proteïnes extracel·lulars i d’aquesta manera, la matriu extracel·lular actua 

de reservori de TGFßs (McLennan i Koishi, 2002). En general, estan involucrats en la 

regulació de la formació de miotúbuls, el modelatge i la diferenciació de les cèl·lules 



INTRODUCCIÓ 
 

 39 

del teixit connectiu, la supervivència de les MNs, el manteniment de les capes de 

mielina dels axons i també són presents en les situacions de rebuig immunològic 

(Kriegelstein i col, 2002). 

El TGFß va ser purificat a principis dels anys 80 a partir de cèl·lules tumorals. 

Se li atribuiren propietats transformants, ja que és capaç de transformar el fenotip 

de fibroblasts de ronyó de rata. Actualment, es considera un factor pleiotròpic 

implicat en funcions molt diverses: embriogènesi, resposta immune, metabolisme de 

la matriu extracel·lular, cicle cel·lular, hematopoiesi i angiogènesi (Kriegelstein i 

col., 2002). Sobretot, destacar que està implicat en les interaccions de la neurona 

amb la matriu extracel·lular i, per tant, en la migració i en el creixement neurític 

(Martinou i col., 1990). Concretament, en el sistema neuromuscular, el TGFß el 

fabriquen les fibres musculars, les cèl·lules de Schwann que envolten els axons i les 

mateixes MNs (McLennan i Koishi, 2002). 

Totes les isoformes del TGFß duen a terme les seves funcions cel·lulars a 

través de la seva unió a un complex heteromèric de proteïnes quinases: TßR-I i TßR-

II. El lligand és reconegut pel TßR-II i després de la seva interacció es recluta TßR-I al 

complex. El complex de receptors s’activa per transfosforilació de la subunitat TßR-I. 

Aquest receptor activa, al seu torn, el factor de transcripció signalling mother 

against decapentaplegic protein, SMAD, que s’encarrega de la transcripció gènica 

dels gens de resposta a TGFß (Böttner i col., 2000). Últimament, s’ha demostrat 

l’existència d’efectes creuats del TGFß sobre altres vies intracel·lulars com la via de 

les MAPK o la via de Wnt (Vivien i Ali, 2006). 

Les MNs adultes disposen d’uns circuits autocrins molt potents, probablement 

a causa de la seva condició de cèl·lula postmitòtica. Així, produeixen tant el TGFß2 

com els TßR-I i TßR-II. Però en les MNs, el TGFß pot actuar, a més de manera 

autocrina, de forma paracrina, perquè es transporta anterògradament per l’axó cap a 

la sinapsi neuromuscular (Jiang i col., 2000) on hi ha grans acúmuls de la isoforma 2 

(McLennan i Koishi, 2002). És un FT molt potent promovent la supervivència de les 

MNs embrionàries de rata in vitro , tant cultiu pur com en cultiu mixte amb una capa 

astroglial (Martinou i col., 1990). També és capaç de rescatar les MNs aviars de la 

PCD (Oppenheim i col., 1993; Krieglstein i col., 2002) i també rescata de la mort 

apoptòtica les MNs adultes de rata neonatal axotomitzada (Iwasaki i col., 1997b; 

Jiang i col., 2000). Al TGFß1, també se li ha atribuit la funció de neuroprotecció de 

la mort excitotòxica en cultius organotípics de rata sotmesos a excitotoxicitat 

crònica (Ho i col., 2000). Malgrat tot, com que moltes de les funcions intracel·lulars 
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del TGFß deriven cap la inducció de síntesi de diversos factors de creixement, podria 

ser que la seva potència com a FNT fos a través de la producció d’altres FNTs 

promotors de supervivència (McLennan i Koishi, 2002). 

 

5.2.1. LA SUBFAMÍLIA DEL GLIAL CELL LINE-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR 

(GDNF). 

El GDNF va ser purificat l’any 1993 a partir del sobrenadant d’una línia glial 

de rata anomenada B49. Al principi, se li va atribuir la capacitat de promoure 

supervivència i diferenciació morfològica en neurones dopaminèrgiques del 

mesencèfal in vitro (Lin i col., 1993). Actualment, se sap que actua promocionant 

supervivència en molts altres tipus neuronals i fora del SN actua com a morfogen en 

el desenvolupament del ronyó, regula la diferenciació de les espermatogònies 

(procés d’espermatogènesi) i actua de FT sobre neurones entèriques (Airaksinen i 

Saarma, 2002). Altres components d’aquesta família descoberts posteriorment 

(GDNF-family ligands, GFLs) són la neurturin (NRTN), l’artemin (ARTN) i la persephin 

(PSPN). Totes aquestes proteïnes es sintetitzen en forma de pre-proGFLs i, quan se’ls 

elimina el pèptid senyal es secreten a la matriu extracel·lular, on s’activen per 

proteòlisi d’un altre fragment. L’anàlisi genòmic de l’estructura dels exons dels GFLs 

ha demostrat que tots ells deriven de la duplicació i posterior divergència d’un gen 

ancestral comú. Segons l’espècie, es detecten diferents GFLs: els peixos ossis 

presenten tots quatre gens ortòlegs als de mamífers però les granotes i el pollastre 

només en tenen tres (les granotes no tenen NRTN i el pollastre no té PSPN) (Hätinen i 

col., 2007). 

 

� Els principals representants de la subfamília del GDNF. 

El GDNF es sintetitza principalment en les cèl·lules musculars, les cèl·lules 

glials i les cèl·lules de Schwann en forma de pre-proGDNF no funcionall que s’activa 

un cop pateix l’escissió proteolítica del fragment N-terminal. La forma madura del 

GDNF és d’uns 30 KDa i, per ser biològicament activa, ha de trobar-se en forma 

d’homodímer. Es considera de la superfamília del TGF-ß perquè disposa de set 

residus de cisteïna (o cystine-knot) que s’uneixen per tres ponts disulfur. Aquest 

motiu estructural és típic dels membres d’aquesta família i està implicat en la 

dimerització i l’estabilització de la proteïna (Saarma i Sariola, 1999). Al SN, actua 

sobre diverses subpoblacions de neurones simpàtiques, parasimpàtiques i sobre les 
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MNs espinals. S’ha vist que és un dels factors tròfics més potents promovent 

supervivència en les MNs aviars i de mamífer en diversos models in vivo i in vitro  

(Henderson i col., 1994; Li i col., 1995; Yan i col., 1995; Oppenheim i col., 1995, 

2000; Hottinger i col.,2000) incloent-hi els sistemes de cultiu organotípic 

desenvolupats en ratolins postnatals (Rakowicz i col., 2002). També se’l considera, 

en models de cultiu organotípic de rata, com a FT neuroprotector de l’excitotoxicitat 

crònica (Ho i col., 2000), de la toxicitat mediada per etanol (Bradley i col., 1999) i 

promotor de creixement axonal (Ho i col., 2000). Diversos estudis el relacionen amb 

la plasticitat sinàptica, ja que s’ha vist que l’entrenament a caminar en animals 

d’experimentació provoca un augment del contingut de GDNF muscular (Wehrwein i 

col., 2002). Aquesta dada permet explicar l’increment de les ramificacions nervioses 

(de l’anglès, branching) observat als terminals neuromusculars arran de la pràctica 

d’exercici físic. L’administració de GDNF en ratolins hSOD1G93A mitjançant vectors 

adenovirals ha permès retardar l’inici de la malaltia, perllongar la vida dels animals i 

atenuar els seus dèficits motors (Acsadi i col., 2002; Manabe i col., 2002). 

La NRTN va ser descoberta tres anys més tard que el GDNF com a factor 

promotor de la supervivència de neurones simpàtiques de rata (Kotzbauer i col., 

1996) i presenta un 40% d’identitat amb el GDNF. Demostra uns efectes molt similars 

als del GDNF, afavorint la supervivència de neurones sensorials de l’arrel del gangli 

dorsal, de neurones parasimpàtiques i de MNs en cultiu (Soler i col., 1999).  

La PSPN és capaç de promoure supervivència i diferenciació en neurones 

dopaminèrgiques, colinèrgiques i també en MNs espinals (Soler i col., 1999; Golden i 

col., 2003; Zihlmann i col, 2005). A diferència del GDNF i la NRTN que s’expressen de 

manera habitual en molts teixits embrionaris i adults, la PSPN presenta un patró 

d’expressió menys abundant (Milbrandt i col., 1998; Saarma i Sariola, 1999). 

La ARTN és l’últim membre de la família descobert fins al moment i presenta 

un 36% d’identitat amb el GDNF. Actua sobre molts tipus de neurones del SNC i del 

SNP, simpàtiques, parasimpàtiques, sensorials, dopaminèrgiques i MNs (Bahloh i col., 

1998). 

Tots els GFLs senyalitzen a través d’un receptor tirosina quinasa (RTK) 

transmembrana anomenat Ret (figura 11). Però, tot i senyalitzar a través de Ret, 

cada GFL presenta especificitat d’unió per un coreceptor anomenat GFRα1-4 (GDNF-

family receptor-α) que es troben units a través d’una cua glicosil fosfatidilinositol a 

les zones de rais lipídics (en anglès, lipid rafts) de la membrana cel·lular. Els rais 

lipídics són aquelles zones particulars de la membrana que a la cara més externa 
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presenten una composició lipídica rica en colesterol i esfingolípids i que, a la cara 

interna, recluten unes proteïnes efectores concretes per a efectuar la senyalització 

(Sariola i Saarma, 2003). 

 

 

 

 

 

Figura 11. Els lligands de la 
família del GDNF i els seus 
receptors. Tots els GFLs 
desencadenen l’activitat tirosina 
quinasa del receptor RET després 
d’unir-se als diferents GFRα1-4. 
Cada GFL interacciona 
preferentment amb un dels 
quatre tipus de GFRα (línies 
contínues) però també existeixen 
reaccions creuades (línies 
discontínues)  (adaptat de Sariola 
i Saarma, 2003) 

 

 

Així, preferentment, el GDNF s’uneix a GFRα1, la NRTN s’uneix a GFRα2, 

l’ARTN s’uneix a GFRα3 i la PSPN s’uneix a GFRα4. Però existeixen reaccions 

creuades entre ells (Sariola i Saarma, 2003). El GDNF, un cop unit al GFRα1, s’uneix a 

dues molècules de Ret que homodimeritzen i s’activen per autofosforilació creuada 

dels seus dominis catalítics intracel·lulars tirosina quinasa. Un cop fosforilats, 

aquests residus de tirosina són molt propicis al reclutament d’altres proteïnes de 

senyalització. Per exemple, la Tyr1062 de Ret és el lloc d’unió de com a mínim cinc 

proteïnes senyalitzadores (Shc, FRS2, DOK4/5, IRS1/2 i enigma). L’activació de Ret 

per part dels GFLs regula la supervivència cel·lular, la diferenciació, la proliferació, 

la migració, la quimiotaxi, el creixement neurític i la plasticitat sinàptica (Kaplan i 

Miller, 2000; Sariola i Saarma, 2003) a través de la via de la PI3K/AkT i de la via de 

Ras/MAPK. 

Moltes de les funcions dels GFLs i els seus receptors s’han anat dilucidant a 

partir de l’estudi d’animals KO. Per exemple, els animals KO per GDNF i GFRα1 

moren prematurament perquè no són capaços de generar neurones entèriques ni 

ronyons (Cacalano i col., 1998; Enomoto i col., 1998). Tot i que l’any 1994 Henderson 

Ret 

PSPN ARTN GDNF NRTN 

GFRαααα1 GFRαααα2 GFRαααα3 GFRαααα4 

senyalització 

senyalització ? ? ? 
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i col·laboradors van demostrar la potent acció tròfica del GDNF sobre les MNs 

embrionàries, en aquests ratolins KO es trobaren dèficits mínims en el nombre de 

MNs en relació amb els animals control (reducció del 20-30%) (Henderson i col., 1994; 

Bahloh i col., 2000). 

Per efectuar la seva acció a través de Ret-GFRα1, el GDNF també necessita de 

la presència de glicosaminoglicans heparan sulfats a la matriu extracel·lular (Barnett 

i col., 2002). L’explicació més plausible és que aquestes molècules extracel·lulars 

actuen concentrant el GDNF de manera local. Diversos estudis han permès comprovar 

que el GDNF és capaç d’actuar de manera independent a la presència de Ret: en 

línies cel·lulars i cultius primaris de neurones deficients per Ret s’ha vist que el GDNF 

activar la fosforilació d’ERK/MAPK. En ratolins deficients per Ret, la presència de 

GDNF permet restablir la ramificació als urèters del sistema urinari (Sariola i Saarma, 

2003). El grup de Carlos Ibáñez, treballant amb una línia cel·lular deficient en Ret 

però expressora de GFRα1 van demostrar que NCAM, una molècula d’adhesió de la 

matriu extracel·lular, està implicada en la senyalització de GDNF: en absència del 

coreceptor GFRα, els GFLs interaccionen amb molt baixa afinitat amb NCAM però 

quan GFRα s’associa a NCAM, el GDNF s’hi pot associar amb alta afinitat (Trupp i 

col., 1999; Paratcha i col., 2003). De la mateixa manera que el GDNF senyalitza en 

absència de Ret, Ret també pot senyalitzar en absència de GDNF. En neurones del 

gangli cervical superior, on conflueixen les accions dl’NGF, del GDNF, de la NRTN i de 

l’ARTN, s’ha vist que l’NGF és capaç de promoure la fosforilació de Ret en absència 

de GFLs o de GFRα (Tsui-Pierchala, 2002). Sembla ser que la diferència entre l’acció 

de l’NGF i del GDNF sobre Ret és que el GDNF promou la seva fosforilació i la 

posterior internalització cel·lular mentre que l’NGF promou la fosforilació de Ret 

però no la seva internalització: les molècules de Ret fosforilades es mantenen a la 

membrana cel·lular perquè l’NGF inhibeix la poliubiqüitinització i la posterior 

degradació (Pierchala i col., 2007). 

 

5.3.  LES NEUROQUINES 

Les neuroquines o citoquines neuropoiètiques són un grup de FTs relacionat 

amb les citoquines que actuen com a comunicadors químics entre diferents cèl·lules. 

Són considerades factors pleiotròpics i redundants: pleiotròpics, perquè una mateixa 

neuroquina pot desencadenar respostes diferents segons el teixit diana i redundants 

perquè diferents neuroquines poden donar lloc a una mateixa resposta, ja que 

utilitzen els mateixos receptors cel·lulars (Vergara i Ramírez, 2004). Pertanyen a 
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aquesta família el ciliary neurotrophic factor (CNTF), el leukemia inhibitory factor 

(LIF), la cardiotrophin 1 (CT-1), l’oncostatin-M (OSM), les interleukin 6 i 11 (IL-6, IL-

11), cardiotrophin-like cytokine (CLC o també anomenada d’unes altres dues formes 

novel neurotrophin-1, NNT-1, o B-cell stimulating factor, SF-3) i la neuropoieitin 

(NP). És una família de factors tròfics molt potents sobre la supervivència de MNs in 

vitro i in vivo (Arakawa i col., 1990; Sendtner i col., 1990). El coneixement de les 

funcions de les neuroquines ha sorgit de l’estudi d’animals KO, tal i com també va 

succeir amb les neurotrofines. Per exemple, se sap que el CNTF, el  LIF i la CT-1 

demostren tròfiques solapades per promoure la supervivència de les MNs durant el 

desenvolupament i en l’individu adult (Holtmann i col., 2005). 

 

� Les principals neuroquines 

El CNTF va ser descrit primerament com a un FT in vitro capaç de promoure 

supervivència en neurones parasimpàtiques dels ganglis ciliars de pollastre (Adler i 

col., 1979) però també actua sobre les neurones i la glia del SNC i del SNP promovent 

la seva supervivència i diferenciació (Vergara i Ramírez, 2004). Malgrat això, s’han 

detectat nivells de CNTF circulants en malalts d’ELA (Ilzecka, 2003). El CNTF és un 

pèptid d’uns 23 KDa amb un 80% d’identitat de seqüència entre el pèptid humà i el 

de la rata. No presenta cap seqüència senyal i, per tant, és de localització 

citoplasmàtica.  

L’administració de CNTF recombinant d’origen humà a l’embrió de pollastre 

durant l’etapa de la PCD és capaç d’evitar la mort de la meitat de MNs. Per tant, és 

un FT promotor de supervivència de MNs embrionàries (Sendter i col., 1990; 

Oppenheim i col., 1991; Arakawa i col., 1990). Degut a la seva abundància en el nervi 

ciàtic durant l’edat adulta, el CNTF sembla ser un FNT crític per a l’sprouting en 

situacions com la denervació o la paràlisi neuromuscular, actuant com a un 

mecanisme endogen compensatori a la lesió (Siegel i col., 2000). El CNTF també 

rescata MNs adultes de l’avulsió seguida de la reimplantació de l’arrel ventral (Lang i 

col., 2005) segurament perquè aquest FNT és alliberat durant la lesió i es transporta 

retrògradament fins a les MNs on promourà el creixement neurític i axonal (Oyesiku i 

Wigston, 1996), activarà directament rutes de supervivència (Haas i col., 1999; Kirsch 

i col., 2003) i fins i tot activarà l’astròglia acompanyant, promovent l’expressió i 

l’alliberació de FNTs de suport com el FGF2, assequible per a les MNs (Albrecht i col., 

2002). Però la importància del CNTF com a FNT essencial per a les MNs adultes 

sorgeix arrel de la troballa que les mutacions en el gen del CNTF provoquen una 
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varietat d’ELA de manifestació prematura tant en humans com en ratolins hSOD1G93A 

(Geiss i col., 2002). L’estudi de ratolins KO per les neuroquines també ha aportat que 

la manca del gen CNTF provoca exclusivament la degeneració de les  MNs postnatals 

(Holtmann i col., 2005). 

La CT-1 és una proteïna d’uns 22 KDa que va ser clonada l’any 1996 per 

Pennica i col·laboradors i que causa hipertròfia cardíaca in vitro (Pennica i col., 1995 

i 1996). Se sap que està implicada en la morfogènesi cardíaca: en els estadis 

embrionaris, només es detecten nivells signifatius CT-1 al cor primitiu en 

desenvolupament, en comparació amb la resta de teixits (Sheng i col, 1996). També 

actua de FT promotor de la supervivència de les MNs espinals, les neurones 

dopaminèrgiques i les neurones ciliars. És un FNT expressat abundantment al múscul 

en desenvolupament i d’on s’allibera per al seu transport retrògrad cap a les MNs. 

Alguns autors proposen que la CT-1 és directament degradada després de ser 

transportada al soma de la MN, a diferència d’altres FTs com el GDNF o el BDNF (Rind 

i col., 2005). La CT-1 mostra una expressió temporal restringida al desenvolupament 

embrionari (Holtmann i col., 2005) i, per tant, actua promovent la supervivència de 

MNs embrionàries in vivo i  vitro (Pennica i col., 1996; Oppenheim i col., 2001a). En 

ratolins transgènics per hSOD1G93A ha demostrat ser un FT capaç de retardar l’inici de 

la malaltia, d’alentir la degeneració axonal i de reduir l’atròfia muscular, a més de 

reduir els defectes motors en models murins per SMA (Bordet i col., 2001; Lesbordes i 

col., 2003).  

Els receptors de superfície que interaccionen amb les neuroquines són uns 

complexes multiproteics situats al teixit diana. Aquest complex trimèric està format 

pel receptor LIFß (Leukemia Inhibitory Factor Receptor), per gp130 i, en ocasions, 

per una subunitat alpha que no transdueix senyal. Aquesta tercera proteïna és la 

CNTFα, en el cas del CNTF. La CT-1 també s’uneix un complexe de receptors idèntic 

al del CNTF, amb una subunitat aplha específica. Promouen rutes de supervivència, 

proliferació, diferenciació, activació o mort cel·lular en diferents tipus de cèl·lules, 

incloses neurones i glia (Latchman, 2000). Les neuroquines comparteixen uns 

mecanismes efectors molt semblants, transduint el senyal principalment a través de 

la via de les JAK/TyK quinases i les proteïnes STAT (Signal Transducer Activator of 

Transcription) però també requereixen de l’activació de la via de la PI3K/AkT 

(Murphy i col., 1997; Dolcet i col., 2001). 
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5.4. ALTRES FACTORS TRÒFICS AMB FUNCIONS AL SISTEMA NERVIÓS. 

5.4.1. LA FAMÍLIA DEL FIBROBLAST GROWTH FACTOR  (FGF). 

Els fibroblast growth factors (FGFs) van ser inicialment identificats com a FTs 

capaços d’estimular la proliferació de fibroblasts però actualment se sap que actuen 

sobre diverses poblacions neuronals i glials. Al SN, hi ha dos membres d’aquesta 

família, el aFGF (acidic fibroblast growth factor) i el bFGF (basic fibroblast growth 

factor), anomenats segons el pH del mètode d’extracció utilitzat en la seva 

descoberta (Gospodarowicz, 1974).  

El bFGF és una proteïna que no es secreta perquè no disposa de pèptid 

senyal. És capaç de mantenir la supervivència de les MNs embrionàries dissociades in 

vitro (Unsicker i col., 1987; Arakawa i col., 1990; Henderson i col., 1993) però no 

rescata de la PCD les MNs aviars in vivo (Oppenheim i col., 1992a) ni tampoc evita la 

mort per axotomia de les MNs de ratolins (Li i col., 1994). Per tant, al SNC s’ha 

proposat que el bFGF no és capaç de rescatar MNs després d’haver patit una lesió. 

 

5.4.2. LA FAMÍLIA DE L’EPIDERMAL GROWTH FACTOR (EGF). 

La família del EGF està formada per 6 lligands estructuralment relacionats: 

EGF, el transforming growth factor α (TGFα), l’amphiregulin (AR), l’heparin binding 

EGF (HB-EGF), la betacellulin (BTC) i l’epiregulin (EPR). Els seus receptors cel·lulars 

són els EGF-Rs o ErbB, que tenen activitat tirosina quinasa un cop la unió amb el 

lligand provoca la seva homodimerització o heterodimerització amb altres molècules 

ErbB. Aquests factors de creixement es produeixen en neurones, cèl·lules glials i 

cèl·lules epitelials de l’estómac i desenvolupen funcions sobre la proliferació 

cel·lular, la diferenciació, la migració i la supervivència i l’homeòstasi cel·lular (Xian 

i Zhou., 2004). 

El TGFαααα s’expressa en una gran quantitat de teixits l’embrió en 

desenvolupament i en l’individu adult, inclòs en el SNC. Com que es presenta amb 

més abundància al SNC que el propi EGF, es creu que el TGFα és el lligand principal 

dels EGF-R, principalment al nucli estriat, al bulb olfactiu, a l’hipocamp i al tronc de 

l’encènfal, on es detecta en els ratolins ja des del dia 14 de desenvolupament 

embrionari (Lazar i Blum, 1992). També es detecta mRNA de TGFα i d’EGF a la regió 

ventral de la medul·la espinal cervical de ratolins des de l’etapa E12 fins a l’edat 

adulta. Aquests trànscrits es localitzen en ocasions les MNs embrionàries, fet que 

suggereix que aquests FTs actuen de manera autocrina i paracrina en les MNs en 
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desenvolupament (Boillée i col., 2001). En alguns models in vivo, s’ha relacionat 

l’expressió de TGFα amb la degeneració de MNs: en el model de ratolí wobbler, 

caracteritzat per la neurodegeneració progressiva associada a una forta astrogliosi, 

s’ha detectat un augment de l’expressió de pro-TGFα previ a la manifestació de la 

malaltia o a l’astrogliosi (Junier i col., 1994). 

Els estudis amb animals KO per EGF-R han demostrat la importància dels 

lligands dels EGF-R en la supervivència de les neurones postmitòtiques de l’individu 

adult. Aquests animals KO, en les etapes postnatals, presenten uns greus defectes 

cerebrals causats per la neurodegeneració. En determinades zones del cervell, 

s’observa una apoptosi massiva associada a la regulació a l’alça de la proteïna 

apoptòtica c-Fos (Sibilia i col., 1998). 

 

5.4.3. ELVASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF). 

El VEGF va ser inicialment identificat com un factor que modulava la 

permeabilitat vascular i l’angiogènesi (Leung i col., 1989). Altres estudis han aportat 

noves funcions del VEGF com són l’estimulació del creixement neurític i la 

supervivència neuronal (Ongunshola i col., 2002; Rosenstein i col., 2003). Sobretot 

estan ben establerts els seus efectes sobre les MNs, tant in vitro com in vivo. Des del 

moment de la descoberta que la deleció d’una regió promotora del VEGF (la hypoxia-

response element) causava una forma de degeneració de les MNs molt similar a la 

que succeeix en l’ELA (Oosthuye i col., 2001) es proposa que el VEGF és un FT 

possiblement implicat en els mecanismes etiopatogènics de l’ELA. S’ha comprovat 

aquesta hipòtesi en la línia cel·lular NSC34, de cèl·lules similars a MNs, on 

l’administració del VEGF evita la mort d’aquestes cèl·lules provocada per la 

transfecció de mtSOD1 (Li i col., 2003). En rates mutants per la SOD1 humana, 

l’administració intraventricular de VEGF ha permès observar millores significatives en 

els animals malalts (Storkenbaum i col., 2005). No obstant, és contradictòria la seva 

participació en la prevenció de l’excitotoxicitat, una de les principals hipòtesis de 

l’ELA, ja que s’ha observat la capacitat protectora del VEGF enfront de 

l’excitotoxicitat en alguns models de neurones d’hipocamp i de MNs (Matzuzaki i col., 

2001; Tolosa i col., 2008) però no en d’altres (Van den Bosch i col., 2004).  

El VEGF és un homodímer que actua a través de la unió als VEGF receptors 

transmembrana anomenats VEGFR1/Flt-1, VEGFR2/Flk-1, VEGFR3/Flt4 i les 

neuropilins (Nrp-1, Nrp-2). Els VEGFR presenten dominis proteics de tipus 

immunoglobulina en la seva part extracel·lular i un domini intracel·lular amb 
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activitat tirosina quinasa. El VEGFR2 és propi del teixit nerviós i sembla ser el 

principal responsable de les activitats mitogèniques, angiogèniques i tròfiques en MNs 

del VEGF. Un cop s’uneix al seu lligand, el VEGFR2 es fosforila a nivell del domini 

intracel·lular i desencadena l’activació de rutes de supervivència neuronal a través 

de les vies PI3K/AkT, Ras/MAPK i ERK. El segon tipus de receptors, les neuropilines 

Nrp-1 i Nrp-2 van ser descrites en primer terme com a receptors de semaforines, uns 

polipèptids encarregats de la guia d’axons principalment durant el procés de busca 

de la diana. Actualment se sap que també tenen com a lligands alguns membres de la 

família del VEGF (Bogaert i col., 2006). 

 

5.4.4. L’INSULIN GROWTH FACTOR I  (IGF-I). 

L’IGF-I s’expressa en el teixit nerviós cap a finals del desenvolupament 

embrionari i, concretament, en les neurones del bulb olfactiu, del tàlem, del cerebel 

i de la retina. Igual que la insulina, és capaç de promoure la supervivència de 

neurones en cultiu. Els receptors de l’IGF-1 s’expressen abundantment i de manera 

ubiqua al SN en desenvolupament i presenten activitat tirosina quinasa quan 

s’uneixen al seu lligand.  

L’IGF-1 és un FT que podria estar jugant un paper important tant en 

desenvolupament com en malalties de la MN (Neff i col., 1993; D’Costa i col., 1998; 

Kaspar i col., 2003; Dobrowolny i col., 2005) perquè estimula el creixement neurític, 

el branching i la formació de sinapsis en les MNs de pollastre (D’Costa i col., 1998).  

 

5.4.5. L’HEPATOCYTE GROWTH FACTOR (HGF). 

L’HGF inicialment va ser considerat com a un polipèptid promotor de 

motilitat, proliferació i morfogènesi en diferents tipus de cèl·lules epitelials. Estudis 

posteriors han demostrat que està involucrat en la regeneració d’òrgans, 

l’angiogènesi, la invasió tumoral, el creixement axonal i la quimioatracció en MNs 

(Maina i Klien, 1999). L’HGF és capaç de fer sobreviure algunes subpoblacions de MNs 

embrionàries de pollastre i de rata (Ebens i col., 1996; Wong i col., 1997; Yamamoto 

i col., 1997; Novak i col., 2000) actuant a través del seu receptor c-Met. Tant l’HGF 

com el c-Met s’expressen en neurones però també en cèl·lules no neuronals del SN, 

com la micròglia i les cèl·lules de Schwann, en les que hi actua com a mitogen. Varis 

estudis en embrió de pollastre han evidenciat la participació del HGF en les etapes 

inicials de la inducció del fenotip neuronal durant el desenvolupament. Se sap que 
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els pics d’expressió d’HGF a l’esbós de l’extremitat en desenvolupament i del seu 

receptor c-Met a la MN coincideixen durant el període de PCD; posteriorment, en la 

MN adulta, el c-Met disminueix la seva expressió (Yamamoto i col., 1997). El receptor 

c-Met, un cop unit a l’HGF, activa les proteïnes efectores que estan unides al seu 

domini multifuncional C terminal. En cèl·lules no neuronals, l’HGF activarà la via de 

la PI3K/AkT, la via de les Ras/MAPK o la via de JNK/SAPK depenent del balanç 

intracel·lular de proteïnes efectores activades. Així, les vies de la PI3K/AkT i de la 

Ras/MAPK estaran implicades en la promoció de supervivència però es desconeix 

quines són les responsables del creixement axonal i la quimioatracció en MNs (Maina i 

Klein, 1999). 

 

6. LES PRINCIPALS VIES DE TRANSDUCCIÓ DE SENYALS DELS FACTORS 

NEUROTRÒFICS. 

Com ja s’ha anat apuntant durant la descripció dels diferents FTs utilitzats en 

els nostres estudis in vitro, els FNTs solen activar vies de senyalització implicades en 

supervivència, diferenciació, proliferació, migració, plasticitat sinàptica però, en 

ocasions, també senyalitzen mort neuronal, com és el cas del proNGF a través del 

receptor p75NTR.  

 

6.1. La via de la PI3K/AkT/mTor. 

En el sistema nerviós, l’activació d’aquesta via suposa específicament 

supervivència cel·lular i proliferació com a resposta a l’acció de la insulina o dels FTs 

(GFLs, neurotrofines, IGF-1, CNTF, EGF, IL-2, IL-4, IL-6) sobre els seus receptors 

(figura 9a). L’activació del receptor per unió al lligand és per transfosforilació 

creuada a nivell d’uns residus de tirosina del seu domini intracel·lular. Aquests 

residus fosforilats són reconeguts per proteïnes adaptadores com són Grb2 i Gab1, les 

quals també tenen activitat tirosina quinasa intrínseca. De fet, Gab1 és 

l’encarregada de la fosforilació de la PI3K a nivell de dos residus de tirosina 

específics de la subunitat p85. Un cop fosforilats, indueixen un canvi de conformació 

a la subunitat p110 de la PI3K produint la seva total activació. La PI3K activa 

s’encarrega de generar molècules de fosfatidil inositol (PIP) hiperfosforilades (PIP3 i 

PIP2) que actuen com a segons missatgers intracel·lulars. Concretament, els PIP3 

s’uneixen als dominis pleckstrin de la proteïna PDK-1 (3’-phosphoinositide-dependent 

kinase 1) i també a la proteïna AkT, provocant que aquestes dues proteïnes es 
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transloquin a la membrana plasmàtica per tal de ser activades. Perquè AkT sigui 

completament activa cal que es fosforili a nivell de dos residus específics: l’un, el 

T308 del domini catalític és fosforilat per la PDK-1 activa i l’altre, la S473 del domini 

hidrofòbic pot ser fosforilat per diverses quinases, entre les quals: la PDK-1, la ILK 

(integrin-linked kinase), la pròpia AkT, la DNA-dependent protein kinase i mTOR 

(mammalian target of rapamycin). Aquest últim, és el factor clau per a la consecució 

de la ruta autofàgica (Levine i Kroemer, 2008). Els substrats d’AkT activa són 

diversos però tots ells disposen d’uns seqüència consens RXRXX(S/T) envoltada de 

residus hidrofòbics. Entre els coneguts fins al moment hi ha substrats implicats en 

l’apoptosi, en la progressió de cicle, en la transcripció i la traducció proteica. En 

general, quan AkT és activa, promou supervivència i diferenciació alhora que 

bloqueja la mort cel·lular apoptòtica (LoPiccolo i col., 2008). 

 

6.2. La via de les ERKs/MAPKs 

La cascada de senyalització de les extracellular signal-regulated kinase (ERKs) 

és molt important en la regulació de la supervivència neuronal, la plasticitat 

sinàptica, la memòria a llarg termini i també com a resposta intracel·lular a la 

deprivació de factor tròfic (Xia i col., 1995). Però també s’ha vist que l’activació 

sostinguda d’aquesta via està implicada en mort cel·lular de tipus caspasa-3 

dependent (Stanciu i DeFranco, 2002). L’activació del receptor per unió al seu lligand 

implica l’activació d’unes proteïnes amb activitat GTPasa (p21ras,rap) que 

s’encarreguen de l’activació de la proteïna quinasa Raf. Un cop activa, Raf 

s’encarrega de fosforilar/activar la MAPK anomenada MKK1/2 que és l’encarregada 

de fosforilar/activar les ERKs. L’activació de les ERKs comporta la seva translocació 

nuclear on activaran per fosforilació altres proteïnes quinases i factors de 

transcripció com CREB, c-Myc, Elk1, ATF-2 i c-Jun entre d’altres. ERK també fosforila 

la proteïna proapoptòtica Bad afavorint que pugui ser segrestada per la proteïna 14-

3-3 (Bonni i col., 1999). D’aquesta manera, igual que passava amb la PI3k, ERK 

impedeix la ruta apoptòtica a nivell de Bad i afavoreix principalment la supervivència 

cel·lular. 

 

6.3. La via de les JNKs/SAPKs 

Hi ha tres gens de JNK (c-Jun N-terminal protein kinases o stress activated 

protein kinases, SAPKs): JNK1, JNK2 i JNK3. La JNK1 i la JNK2 són ubiqües però la 
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JNK3 és d’expressió exclusiva en el cervell, el cor i els testicles. Malgrat tot, 

existeixen unes 10 isoformes diferents que s’obtenen per splicing alternatiu dels 

transcrits d’aquests tres gens. Cada JNK s’expressa en forma de proteïna curta (46 

KDa) i de proteïna llarga (54 KDa) i s’activen en situacions d’estrès com són la 

deprivació de FT, l’excitotoxicitat, la irradiació, la hipòxia, l’axotomia i l’etapa de 

PCD en l’embrió de pollastre (Mielke i Herdegen, 2000; Ribera i col., 2007). Per tant, 

l’activació d’aquesta via està estretament relacionada amb l’acció del estímuls 

nocius sobre les cèl·lules, però no sempre (Herdegen i Leah, 1998). 

Tal i com passa amb totes les vies de les MAPKs, les JNKs formen part d’un 

mòdul de tres quinases. No és una via massa ben descrita però sembla ser que la 

MKK4 i la MKK7 són les encarregades de la fosforilació activadora seqüència de la JNK 

a nivell de la seva seqüència d’activació TXY. També existeixen les JIP’s (JNK 

interacting proteins) que s’encarreguen de segrestar les proteïnes quinases 

necessàries per a l’activació de les JNKs. Un cop activades, les JNKs 

fosforilen/activen proteïnes tant a nivell citoplasmàtic com nuclear. En el citosol, 

AP-1 interacciona amb la proteïna proapotòtica p53, estabilitzant-la. Al nucli 

cel·lular, les JNKs fosforilen c-Jun, que actua com a component del factor de 

transcripció nuclear AP-1. Un cop és actiu, AP-1 s’encarrega de la regulació de gens 

implicats en l’apoptosi, entre d’altres. La JNK també pot senyalitzar a través de la 

via intrínseca de l’apoptosi, activant les proteïnes Bcl-2 i BcL-xL mitocondrials i amb 

elles aconseguir l’activació de caspases efectores de mort cel·lular. La implicació de 

la ruta de les JNKs en l’apoptosi s’ha demostrat a través de l’estudi del ratolí KO per 

la JNK3. Habitualment, el tractament d’animals d’experimentació amb àcid kaínic 

provoca la mort apoptòtica acusada de les neurones de l’hipocamp. Les neurones de 

l’hipocamp de ratolins JNK3-/- (però no de ratolins JNK1-/- i JNK2-/-) en presència de 

kainat, demostren resistència a l’excitotoxicitat (Johnson i Nakamura, 2007). 

Alguns autors proposen que c-jun també s’activa en situacions de 

neuroprotecció i de regeneració axonal (Herdegen i Leah, 1998; Raivich i col., 2004). 

Aquests efectes de l’activació de la via de la JNK podrien deure’s a les proteïnes que 

heterodimeritzen amb c-jun segons la situació:  ATF2 i ATF3 són dos membres de la 

família dels factors de transcripció ATF/CREB que s’expressen de manera diferent en 

una situació de lesió. En l’axotomia, augmenta l’expressió d’ATF3 però disminueix 

l’expressió d’ATF2. Per tant, es proposa que la unió de c-jun a ATF2 o ATF3, 

depenent de la condició cel·lular, suposaria l’explicació de la dualitat de funcions de 

la via de la JNK, promovent supervivència o mort apoptòtica (Takeda i col., 2000). 
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7. EL LITI COM A TRACTAMENT D’ALGUNES MALALTIES MENTALS. 

Al segle XIX, el liti ja s’emprava com a producte sedant i anticonvulsionant. Es 

va començar a utilitzar el compost LiCl erròniament com a substitut de la sal en 

pacients amb dolències cardíaques i en d’altres tipus de pacients crònics, provocant-

los unes greus intoxicacions. Així, el liti va ser ràpidament retirat de l’ús terapèutic 

(Manji i col., 1999). 

L’ús del liti per al tractament del desordre bipolar (BPD) va començar quan 

l’australià John Cade, a finals dels anys 40, va redescobrir els efectes psicotròpics 

del liti. Aquest autor havia predit que les sals d’urat evitaven l’aparició d’un estat 

d’hiperexcitabilitat provocat per la urèmia en cobaies. Posteriorment, va observar 

que l’urat de liti produïa un efecte de millora de la simptomatologia en 10 pacients 

que presentaven la malaltia maníaco-depressiva (Cade, 1949). 

El BPD és una de les malalties psiquiàtriques més habituals (prevalença 

mundial d’entre un 3-5%), recorrent (90%) i de les més amenaçants, ja que s’ha 

predit que serà la segona malaltia amb major prevalença entre les de caire 

psiquiàtric cap a l’any 2020. El suïcidi suposa el 15% de les morts de pacients que 

presenten desordres depressius greus. Es caracteritza per períodes de mania extrema 

i períodes de depressió severa. Utilitzat de manera profilàctica per a la depressió 

bipolar, el liti és capaç de prevenir els canvis de l’estat d’ànim i de reduir tant les 

fases maníaques com les fases depressives d’aquesta malaltia. Si s’administra durant 

la una crisi aguda, el liti només es mostra eficaç per a reduir la mania, però no té 

efectes durant la fase depressiva. D’aquí la necessitat d’utilitzar el liti com a un 

tractament crònic per a aquest tipus de pacients (Rang i col., 2000). També s’ha 

emprat el liti per al tractament de la depressió unipolar perquè actua com a 

estabilitzador de l’estat d’ànim i, últimament, com a tractament preventiu de la 

migranya (Phiel i Klein, 2001). 

El liti té una finestra terapèutica molt estreta: quan es troba a una 

concentració plasmàtica d’entre 0,5-1 mmol/L és crònicament eficaç però pel 

damunt de 1,5 mmol/L produeix un gran nombre d’efectes tòxics (nàusees i vòmits, 

tremolors, efectes renals com la poliúria i la polidípsia, creixement de la tiroide a 

vegades associat a hipertiroïdisme, augment de pes i greus efectes neurològics). 

� Altres fàrmacs estabilitzadors de l’estat d’ànim. 

La coneguda toxicitat del liti i, per tant, la monitorització constant dels 

pacients tractats amb aquesta sal han esperonat la busca d’altres fàrmacs alternatius 
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per al tractament dels BPD. Principalment, destacar els fàrmacs antiepilèptics com 

són la carbamazepina i l’àcid valproic o valproat. La carbamazepina es coneix que 

actua bloquejant els canals de Na+ i del valproat se sap que activa la transcripció 

gènica promovent la hiperacetilació gènica, perquè inhibeix la histone deacetylase 

(HDAC). A aquestes funcions s’afegeixen les observacions d’un estudi recent realitzat 

en rates on s’ha testat una bateria de fàrmacs antiepilèctics (inclosos la 

carbamazepina i el valproat). S’ha vist que, a diferència del liti, els fàrmacs 

antiepilèctics no basen el seu mecanisme d’acció a través de la depleció de myo-

inositol (veure més endavant), almenys al cervell (McGrath i col., 2007). 

 

8. EFECTES NEUROPROTECTORS DEL LITI 

El liti s’ha mostrat com a un agent neuroprotector en diferents paradigmes. 

Malgrat tot, és important remarcar que, a més dels efectes neuroprotectors, el liti 

també presenta efectes tòxics en diversos models experimentals. Principalment, 

aquests efectes nocius semblen estar en relació amb la dosi de liti utilitzada, el grau 

de maduració de les cèl·lules i, en el cas dels humans, les possibles interaccions amb 

els altres fàrmacs (Manji i col., 1999). Principalment, es pot dir que el liti actua com 

a agent antiexcitotòxic i antiapoptòtic. 

 

8.1. EL LITI COM A AGENT ANTIEXCITOTÒXIC  

Són diverses les experiències in vivo i in vitro on el liti es mostra 

neuropotector davant un estímul excitotòxic (Sparapani i col., 1997; Nonaka i col., 

1998; Hashimoto i col., 2002a; Chen i col., 2003; Hongisto i col., 2003; Shao i col., 

2005; Du i col., 2008). La major part dels experiments apunten al fet que el liti pot 

actuar de dues maneres en aquests models d’excitotoxicitat: directament, sobre el 

receptor de glutamat (almenys en els de tipus NMDA i AMPA/KA), impedint l’entrada 

brusca de Ca2+ a la neurona i les posteriors alteracions cel·lulars que se’n deriven 

(Sparapani i col., 1997; Nonaka i col., 1998) i indirectament, bloquejant l’activitat 

de les proteïnes efectores (JNK i p38) d’aquests receptors (Hashimoto i col., 2002a; 

Chen i col., 2003; Hongisto i col., 2003). Malgrat tot, en un estudi realitzat in vivo i 

corroborat in vitro en línies cel·lulars derivades de neuroblastoma humà (SH-SY5Y) 

s’ha vist que el liti activa la c-JNK enlloc d’inhibir-la (Yuan i col., 1999). 

Possiblement, i depenent del model cel·lular, l’activació de la c-JNK no sempre 

conclou en vies de mort, ja que certs nivells d’activació basals són necessaris per a la 
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supervivència (Herdegen i Leah, 1997). Estudis recents també apunten a una nova 

capacitat del liti, la de reduir el nombre de receptors GluR1/2 als contactes sinàptics 

i preservar les cèl·lules de la mort excitotòxica (Du i col., 2008). 

 

8.2. EL LITI COM A AGENT ANTIAPOPTÒTIC. 

�  El liti augmenta l’expressió la proteïna antiapoptòtica Bcl-2 i disminueix 

l’expressió de les proteïnes proapoptòtiques p53 i Bax.  

 A l’escorça prefrontal de rates tractades crònicament amb liti, s’ha detectat 

un augment del factor de transcripció PEBP2ß per RT-PCR d’extractes de mRNA. Una 

de les proteïnes regulades per aquest factor de transcripció és Bcl-2, que actua com 

proteïna antiapoptòtica. En aquestes rates tractades crònicament amb injeccions 

intraperitoneals de liti també s’ha detectat el doble d’immunoreactivitat per a Bcl-2 

a l’escorça pre-frontal, a l’hipocamp i al nucli estriat (Manji i col., 1999). Així 

mateix, se sap que l’exposició crònica a excitotoxines, com el glutamat, provoca un 

augment de les proteïnes pro-apoptòtiques p53 i Bax. En cultius de cèl·lules 

granulars de cerebel de rata, el pretractament amb liti provocava una disminució 

significativa d’aquestes, tant a nivell de mRNA com de proteïna (Wada i col., 2005). 

Globalment, es pot dir que el liti actua en alguns models com a factor antiapoptòtic. 

�  El liti activa vies de supervivència.  

 Una gran part dels efectes del liti són a través de la inhibició d’un enzim 

comú en diverses vies de senyalització de supervivència: la glycogen syntase kinase-

3ß  (GSK-3ß). Aquesta inhibició s’ha demostrat en diversos paradigmes, ja que el liti 

és capaç d’activar AkT1 de la via de la PI3K/AkT en cèl·lules granulars de cerebel 

(Chalecka-Franaseck i Chuang, 1999) i també pot reactivar la via de wingless/int 

(Wnt) inhibint directament la GSK3ß (Stambolic i col., 1996; Hedgepeth i col., 1997). 

Segons el tipus cel·lular, el liti activa unes vies de supervivència o unes altres: en 

astròcits de rata en cultiu, el liti promou la fosforilació de MEK i ERK, assegurant 

l’activació d’aquesta via de supervivència però de manera independent a la inhibició 

de la GSK-3ß (Pardo i col., 2003). El cyclic AMP-responsive element binding protein 

(CREB) és substrat de moltes de les vies de supervivència i un cop fosforilat, 

s’encarrega d’activar a nivell nuclear la transcripció de molts gens diana d’aquestes 

vies de supervivència. Per tant si el liti és capaç de modular aquestes vies també pot 

estar actuant sobre CREB: en cèl·lules SH-SY5Y de neuroblastoma humà, el 

tractament amb liti durant 1 hora fa augmentar l’activitat d’unió al DNA de CREB un 
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130% però si aquestes cèl·lules sobreexpressen GSK3ß, aquest increment d’activitat 

de CREB no es detecta. En aquest sistema, el liti és capaç de restablir l’activitat de 

CREB (Grimes i Hope, 2001). 

� El liti promou l’expressió de BDNF.  

 Sembla ser cabdal la importància del BDNF en tot el mecanisme d’acció del 

liti. Diversos autors han demostrat en models in vivo que l’aplicació crònica 

(intraperitoneal o a través de la dieta) de liti és capaç d’elevar els nivells de mRNA  

de BDNF en escorça cerebral i en hipocamp d’aquests animals, malgrat que no es 

modifiquen els nivells de TrKB, el seu receptor d’alta afinitat. A més, les neurones 

corticals en cultiu provinents d’animals KO pel gen BDNF no poden ser rescades pel 

liti quan se les sotmet a excitotoxicitat (Hashimoto i col., 2004). En un estudi 

realitzat administrant liti i el valproat en neurones corticals de rata s’ha demostrat 

per primera vegada que la GSK-3ß i la HDAC són les primeres molècules diana per 

activar el promotor IV del gen del BDNF i així augmentar l’expressió d’aquesta 

neurotrofina (Yasuda i col., 2007). 

� El liti evita l’estrès de reticle.  

 Són coneguts els efectes antiexcitotòxics del liti evitant l’entrada massiva de 

Ca2+ extracel·lular a la neurona a través dels receptors de glutamat. Però el Ca2+ 

també es mobilitza a partir dels reservoris intracel·lulars com el reticle 

endoplasmàtic. La thapsigargin és un fàrmac capaç d’alliberar massivament el Ca2+ 

del reticle. Un grup d’investigadors ha demostrat que el pretractament amb liti 

atenua l’alliberació de Ca2+ provocada per la thapsigargin, perquè augmenta 

l’expressió del factor de transcripció c-Fos i de la xaperona Grp78, proteïnes 

implicades en la regulació d’aquesta alliberació de Ca2+ del reticle (Hiroi i col., 

2005). 

� El liti facilita la neurogènesi, la proliferació i la diferenciació neuronals.  

 Fins no fa gaire, es creia que la pèrdua de neurones al cervell humà adult era 

irreversible. Però després d’estudiar els cervells adults de diverses espècies animals 

(ocells, rossegadors i primats) i cervells adults de pacients que havien mort de 

càncer, es va detectar que la neurogènesi prosseguia fins i tot post mortem.  

 La neurogènesi en el cervell adult té lloc com un procés dinàmic regulat 

positivament i negativa per un cúmul de factors. Per exemple, afavoreixen la 

neurogènesi les tasques d’aprenentatge, l’exercici físic, diversos FTs (BDNF, IGF-1), 

alguns neurotransmissors (serotonina, dopamina, noradrenalina), els estrògens i els 
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antidepressius com el liti. Per contra, edat, l’estrès, els opiacis i l’activació de 

receptors NMDA retarden la neurogènesi (Wada i col., 2005). Diversos estudis han 

demostrat que el liti estimula la proliferació i la diferenciació de precursors 

neuronals, depenent de la densitat a la que es troben en el cultiu (Kim i col., 2004; 

Hashimoto i col., 2003). Aquesta propietat del liti és de gran interès, per exemple, 

per a les lesions medul·lars. Hi ha grans esperances dipositades en el 

transplantament efectiu de precursors neuronals capaços de proliferar i regenerar el 

teixit afectat (Su i col., 2007), ja que per sí soles, les cèl·lules mare totipotencials 

transplantades a la medul·la espinal no sobreviuen en bones condicions. 

 

9.  MECANISMES D’ACCIÓ I DIANES INTRACEL·LULARS PROPOSATS PEL LITI. 

9.1. LA HIPÒTESI DE LA DEPLECIÓ D’INOSITOL. 

En alguns treballs in vitro (Hallcher i Sherman, 1980) i in vivo (Allison i 

Steward, 1971) s’ha trobat que el liti, usat a unes concentracions terapèutiques, és 

un inhibidor no-competitiu de l’enzim inositol monofosfatasa (IMPasa) (figura 12). A 

grans trets, aquesta inhibició suposa que el liti bloqueja el punt metabòlic on 

s’esdevé la hidròlisi de l’inositol monofosfat (IMP) per donar inositol lliure a la 

cèl·lula (Phiel i Klein, 2001). 

Però no en tots els models tractats amb liti es compleix la depleció d’inositol. 

S’ha vist en experiments realitzats en embrions de Xenopus que l’addició de liti 

provoca una canvis fenotípics molt evidents: l’embrió genera dos eixos dorsals per 

expansió del mesoderm enlloc d’un únic eix. Aquests canvis poden ser revertits 

mitjançant l’aplicació de myo-inositol (Busa i Gimlich, 1989; Hedgepeth i col., 1997). 

En canvi, l’administració de liti 0,6 mM in ovo provoca un alentiment del batec del 

cor l’embrió, fenomen que no es pot revertir a través de l’administració de myo-

inositol o d’epi-inositol (Ikonomov i col., 2000). Per tant, en el primer model es 

compleix la hipòtesi però en el segon no es poden atribuir les accions del liti a la 

depleció d’inositol.  
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Figura 12. Hipòtesi de la depleció d’inositol. L’activació de receptors acoblats a proteïnes G provoca 
l’activació de la PLC (fosfolipasa C), la qual s’encarrega d’hidrolitzar el fosfoinositol bisfosfat (PIP2) en 
diacilglicerol (DAG) que es regenera a la membrana i en inositol trifosfat (IP3), que actua de segon 
missatger intracel·lular. El liti actua inhibint la IMPasa i la inositol-1,4 bisfosfat 1-fosfatasa (IPPasa), dos 
dels enzims encarregats de la regeneració de l’inositol lliure intracel·lular. També actua bloquejant 
l’entrada d’inositol a través dels canals de membrana sodium/myoinositol transporters (SMIT). 
D’aquestes dues formes provoca un dèficit intern d’inositol (↓↓↓↓). IMP, inositol monofosfat. (adaptat de 
Harwoo, 2005). 

 

La IMPasa és l’encarregada de regenerar la molècula d’inositol actuant sobre 

l’IMP, i mantenint-ne l’equilibri intracel·lular (figura 12). Es creu que el liti excerceix 

la seva acció desplaçant l’ió de Mg2+ del centre catalític de la IMPasa, evitant que es 

pugui alliberar el grup fosfat després de la hidròlisi de l’inositol monofosfat (IMP) 

(Atack i col., 1995). Per tant, si el liti inhibeix aquest enzim també està deplecionant 

d’inositol la cèl·lula. D’aquesta manera, queda afectat tot el metabolisme d’aquesta 

molècula: la falta d’inositol provocarà una depleció de fosfatidil-inositol bifosfat 

(PIP2), un precursor necessari per a generar el segon missatger intracel·lular inositol-

1,4,5 trifosfat (IP3), que actua en resposta a senyals extracel·lulars. Per exemple, 

molts receptors de neurotransmissors estan acoblats al sistema de proteïnes G que 

conformen una via de senyalització capaç de desencadenar l’alliberació d’IP3 i amb 

ella mobilitzar el calci emmagatzemat als reservoris intracel·lulars. 

Aquesta hipòtesi sembla estar d’acord amb l’evidència que el liti només actua 

com a agent terapèutic en pacients amb BPD i no en individus sans: el fet de ser un 

inhibidor no-competitiu significa que a més presència de substrat (IMPasa) major és 

el nombre de complexes enzim-substrat i major és la inhibició que produeix. Això és 

el que succeiria en pacients en el període de mania, un augment de IMP que 
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conduiria a un augment de IMPasa, en comparació amb un individu control, que 

disposaria de nivells normals de IMP (Phiel i Klein, 2001). 

 

9.2. LA IMPLICACIÓ DE LA GSK-3ß. 

Tot i que el liti s’ha estat utilitzant empíricament per al tractament d’aquest 

tipus de malalties, encara es desconeixen el(s) seu(s) mecanisme(s) d’acció. L’any 

1996, Klein i Melton van aportar una primera evidència: aquest catió produïa la 

inhibició directa de la GSK-3ß quan es trobava a una concentració similar a la que 

s’assolia en sang de malalts tractats amb dosis terapèutiques de sals de liti (Klein i 

Melton, 1996). L’enzim GSK-3ß està altament conservat entre espècies i originalment 

es va identificar com a un regulador negatiu de la síntesi de glicogen. Actualment se 

sap que és un enzim constitutivament actiu que catalitza la fosforilació de factors de 

transcripció (ß-catenina), de factors de traducció proteica (eIF2B) i de proteïnes 

estructurals (tau), tant promovent la seva degradació com l’estabilització (Wada i 

col., 2005). Per tant, se li atribueixen funcions al SNC, a nivell de citoesquelet i de 

nucli cel·lular, on produeix efectes a llarg termini mitjançant la transcripció gènica 

(Manji i col., 1999). És un enzim clau del metabolisme de supervivència ja que en ell 

conflueixen moltes vies de senyalització, tant les vies de supervivència activades per 

factors neurotròfics (via de la PI3K/AkT i via de les MAPK/ERK) com la via de 

wingless/int o Wnt, implicada en proliferació cel·lular durant el desenvolupament 

embrionari i que ha estat àmpliament estudiada en Drosophila (figura 13). 

 

� Inhibició directa de la GSK-3ß: mimetització de la via de Wnt.  

En organismes eucariotes superiors, l’enzim GSK-3ß actua com a regulador 

negatiu de la via de senyalització de Wnt. El liti activa la senyalització de Wnt 

inhibint directament l’enzim GSK3ß (figura 13). El mecanisme consisteix en desplaçar 

l’ió de Mg2+. Aquest fet bloqueja de l’activitat catalítica dependent d’ATP i Mg2+ 

pròpia de la GSK3ß (Phiel i Klein, 2001). La família de les Wnts són unes 

glicoproteïnes que es secreten a l’espai extracel·lular i que estan implicades en 

processos com la remodelació axonal, la regulació de la proliferació cel·lular i el 

desenvolupament de cèl·lules mare, entre molts d’altres processos. Quan la via de 

les Wnt no és activa, la GSK-3ß es troba formant complexos amb d’altres proteïnes 

(adenomatous polyposis protein o APC, axina, protein phosphatase 2A o PP2A, 

disheveled o dsh i armadillo o ß-catenina). La funció d’aquest complex multiproteic 
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és la d’afavorir que la GSK-3ß fosforili la ß-catenina, per tal de dirigir-la cap a la via 

d’ubiqüitinització i degradació. Si la via Wnt està activada, la GSK-3ß està inhibida i 

això provoca l’acúmul de ß-catenina. La ß-catenina acumulada és capaç de 

translocar-se al nucli de la neurona i, juntament amb d’altres factors d’unió al DNA, 

activa la transcripció gènica. Així, la inhibició in vitro i in vivo de la GSK-3ß duta a 

terme pel liti implica que el liti està mimetitzant la via de senyalització Wnt 

(Stambolic i col., 1996; Hedgepeth i col., 1997).  

Un estudi recent ha demostrat que els ratolins transgènics sobreexpressors de 

ß-catenina presenten uns canvis en els patrons comportamentals molt similars als 

dels ratolins salvatges tractats amb liti. Per tant, sembla ser certa in vivo la hipòtesi 

de l’acúmul de ß-catenina deguda a la inhibició de la GSK3ß (Gould i col., 2007). 

Aquests resultats són interessants perquè s’ha relacionat l’acúmul de proteïna tau i 

de ß-catenina fosforilades amb la malaltia neurodegenerativa d’Alzheimer i, per 

tant, la modulació de l’activitat de la GSK-3ß sembla ser un punt crític per al 

desenvolupament de nous fàrmacs. 

 

� Inhibició indirecta de la GSK-3ß: activació de la via PI3K/AKT. 

Inicialment, a la GSK-3ß se li atribuïa la funció d’inhibició de l’enzim glicogen 

sintasa, impossibilitant l’acumulació de glicogen a la cèl·lula quan existeixen 

necessitats immediates de glucosa. Aquest procés està controlat per la via de 

senyalització de la insulina: l’arribada de la insulina al seu receptor provoca la 

fosforilació de la proteïna quinasa AkT/PKB, la qual fosforilarà directament la GSK3ß 

a nivell del residu Ser 9. Però una altra forma d’obtenir l’activació de la proteïna 

AkT/PKB és a través de l’activació dels receptors amb activitat tirosina quinasa (Trk i 

Ret), com ja hem comentat al capítol de neurotrofines.  

En alguns models s’ha vist que la inhibició de la GSK3ß produïda pel liti és 

deguda a l’activació de la via de la PI3K/AkT (figura 13). En concret, l’aplicació de 

liti en cèl·lules granulars de cerebel tractades prèviament amb un inhibidor de la via 

de la PI3K (LY294002) redueix el nombre de neurones que moren a causa de la 

inhibició d’aquesta via de supervivència. En aquest sistema, s’ha detectat que el liti 

és capaç d’activar Akt1, una de les tres isoformes d’AkT (Chalecka-Franaseck i 

Chuang, 1999). Per tant, l’elecció d’estratègies terapèutiques que contemplin 

l’administració de liti per afavorir l’activació de la via de la PI3K/AkT és adient si es 

desitja modular l’activitat de l’enzim GSK3ß. 
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Figura 13. Principals dianes intacel·lulars del liti. Els efectes positius sobre la supervivència cel·lular, 
la neurogènesi i la regulació de l’estat d’ànim demostrats pel liti es poden resumir en la inactivació 
directa de la proteïna GSK3, en l’activació directa de la via de la PI3K/AkT, que conclou també amb la 
fosforilació/inhibició de la GSK3 i amb la modulació de la fosforilació dels receptors de glutamat, en 
concret dels de tipus NMDA. En quant a la neuroprotecció davant d’un estímul excitotòxic, el liti sembla 
modular el grau d’activació de la via de la JNK i de la p38, ambdues implicades en la mort excitotòxica. 
La repercussió de l’acció del liti sobre les seves dianes és a llarg termini, ja que a nivell gènic promou la 
transcripció de gens implicats en la supervivència (verd) i reprimeix l’expressió de gens implicats en la 
mort apoptòtica (vermell) a través de la translocació de la proteïna CREB al nucli (adaptat de Wada i 
col., 2005). 

 

10. PERSPECTIVES TERAPÈUTIQUES EN LES MALALTIES NEURODEGENERATIVES. 

10.1. L’ÚS DE FACTORS NEUROTRÒFICS. 

� Els factors tròfics en la malaltia de Parkinson.  

El tractament actual destinat als malalts de Parkinson és totalment 

simptomàtic perquè no redueix ni reverteix el curs de la malaltia. En diversos models 

animals de Parkinson s’ha vist que el GDNF és capaç d’evitar la mort provocada per 

l’administració de neurotoxines i de restablir la funcionalitat de les neurones 

dopaminèrgiques. Malgrat aquests resultats prometedors en models animals, els 
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primers estudis d’administració de GDNF en pacients de Parkinson no van ser gens 

efectius i van ocasionar greus efectes secundaris. En un assaig clínic recent, s’ha 

administrat GDNF directament dins del putamen en cinc pacients de Parkinson i s’ha 

demostrat que el tractament pot ser tolerat almenys durant dos anys. Aquest 

tractament permet un augment significatiu de les reserves de dopamina i de les 

ramificacions de les cèl·lules dopaminèrgiques del putamen, millorant la condició 

clínica del pacient (Gill i col., 2003; Patel i col, 2005). 

D’altra banda, s’estan proposant millores en quant a la manera d’administrar 

el GDNF almenys en animals d’experimentació: l’administració conjunta de GDNF 

amb heparina, que provoca un augment dels GFLs arreu, nous vectors virals 

(Airaksinen i Saarma, 2002) i implants de cèl·lules mare expressores de GDNF 

encapsulades dins de membranes permeables. En aquest últim cas, la millora és en 

diversos sentits ja que aquest sistema permet l’obtenció continuada de FTs, s’evita 

la reacció immune i el rebuig i la càpsula transplantada pot ser retirada en el 

moment que es desitgi (Yasuhara i col., 2007). 

� Els factors tròfics i la malaltia de la motoneurona.  

L’ús terapèutic dels FNTs en malalties neurodegeneratives planteja el 

problema de la seva administració: els FTs han d’actuar sobre les neurones a través 

de receptors específics però no són capaços per sí sols d’atravessen la barrera 

hematoencefàlica. Per tal que arribi una quantitat suficient de FNTs a l’entorn 

neuronal s’han d’administrar directament al líquid cèfaloraquidi, a les cavitats 

ventriculars del cervell o, per via intratecal, mitjançant una infusió amb catèter i 

una bomba. També es suspesa la implantació intracerebral de cèl·lules genèticament 

manipulades per tal que secretin al medi els FTs in situ necessaris per a la 

supervivència. 

Com que les MNs de la medul·la espinal projecten els seus axons cap als 

múscul, en els pacients d’ELA, podria utilitzar-se la injecció intramuscular de FNTs 

que serien captats pels terminals neuromusculars i transportats retrògradament cap 

al soma cel·lular. Aquest mateix sistema seria útil per aconseguir la síntesi d’un FNT 

a la pròpia MN, un cop incorporat el gen mitjançant un vector víric adequat. Per 

exemple, s’ha aconseguit allargar la vida i retardar l’aparició de la malaltia en 

ratolins transgènics amb ELA a través de la injecció intramuscular d’adenovirus com a 

vectors d’expressió d’IGF-1 (Kaspar i col., 2003) i de CT-1 (Bordet i col., 2001). 

L’administració intramuscular de vectors d’expressió del gen del BDNF és 

capaç de prevenir la mort de MNs causada per l’avulsió (Watabe i col., 2005), de la 
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mateixa manera que el BDNF administrat per via intratecal. Malgrat les espectatives, 

molts dels assajos clínics amb pacients no han resultat ser eficaços (Beck i col., 

2005). 

Se sap que l’axotomia del nervi ciàtic provoca un augment del GDNF en el 

múscul denervat, de RET i GFRα1 a nivell de les MNs afectades i d’alliberació de la 

forma soluble del coreceptor de GDNF GFRα1 a les cèl·lules de Schwann. Així, 

l’administració exògena de GDNF és capaç de mantenir la supervivència a llarg 

termini d’aquestes MNs i de permetre la posterior regeneració dels nervis perifèrics 

lesionats tant en animals postnatals com animals adults (Paratcha i col., 2001). 

Diverses aproximacions amb vectors virals expressors de GDNF han permès millorar la 

vida dels animals hSOD1G93A (Acsadi i col., 2002; Manabe i col., 2002; Wang i col., 

2002b; Lu i col., 2003; Li i col., 2007). També s’ha testat l’administració de GDNF a 

través de progenitors neurals, resultant ser efectiu rescatant les MNs però no 

protegint el dany en les projeccions axonals (Klein i col., 2005; Suzuki i col., 2007). 

Un altre FT d’interès és el VEGF, ja que té funcions tròfiques sobre les MNs. 

S’ha detectat la manca d’activació de la proteïna AkT en pacients d’ELA esporàdica i 

d’ELA familiar. El VEGF és capaç d’activar la via de la PI3K/AkT en cultius 

organotípics de MNs de rata sotmesos a excitotoxicitat crònica (Tolosa i col., 2008) i 

també en models in vivo d’ELA (Dewil i col., 2007). La infusió intraventricular de 

VEGF recombinant també s’ha considerat efectiva en la millora de la malaltia en 

models de rata SOD1 (Storkebaum i col., 2005). 

Malgrat els avenços en els models animals (Sakamoto i col., 2003), els assajos 

clínics d’administració de FTs en humans publicats fins a l’actualitat es resumeixen 

en sis: tres són amb el BDNF i els altres tres amb el CNTF. Cap d’ells ha demostrat 

efectivitat per al tractament de l’ELA però els resultats preclínics amb d’altres FNTs 

són prometedors i deixen la porta oberta a nous assajos. 

 

12.2. ÚS DEL LITI. 

� El liti en la malaltia d’Alzheimer.  

Les característiques a nivell molecular de la malaltia d’Alzheimer és l’acúmul 

de feixos de neurofibril·les, principalment de proteïna tau hiperfosforilada i de 

l’agregació de pèptid ß-amiloide. Sembla ser que l’acúmul de plaques amiloides és el 

desencadenant de la hiperfosforilació de proteïna tau. De fet, alguns autors han 

observat un augment de l’activitat de l’enzim GSK3ß en neurones colinèrgiques en 
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cultiu en presència de pèptid ß-amiloide (Hoshi i col., 2003). Es coneix que in vivo i 

in vitro, la GSK3ß actua fosforilant la proteïna tau i que el liti és capaç d’inhibir 

aquest procés (Muñoz-Montano i col., 1997; Lovestone i col., 1999). 

Per tant, el liti seria una bona arma per combatre l’acúmul indiscriminat de 

proteïnes hiperfosforilades per la GSK3ß, però el que no se sap del cert és si aquest 

acúmul és el causant de la malaltia d’Alzheimer o si, per altra banda, n’és una 

conseqüència. 

� El liti en la malaltia de Huntington.  

La malaltia de Huntington està provocada per una mutació al gen de la 

huntingtina. Aquesta mutació provoca un augment en el nombre de residus de 

glutamina en una regió terminal de la proteïna que li confereix un guany de funció: 

la huntingtina mutada s’acumula en forma d’agregats i acaba essent tòxica per a la 

neurona. Aquests agregats es poden eliminar mitjançant el procés de 

macroautofàgia, tal i com succeeix amb l’administració del fàrmac rapamycin en 

alguns models. Aquest és un inhibidor de mTOR i d’aquesta manera promociona la via 

de la macroautofàgia (figura 8) , atenuant la toxicitat de la huntingtina mutada en 

diversos models animals de Huntington. 

S’ha demostrat que el liti és capaç d’activar la ruta autofàgica de manera 

independent a mTOR quan efectua de inhibició de l’enzim IMPasa, relacionat amb la 

hipòtesi de la depleció d’inositol. Per tant, el liti (mitjançant un mecanisme mTOR 

independent) i la rapamycin (mitjançant un mecanisme mTOR dependent) demostren 

ser efectius afavorint la degradació autofàgica de la huntingtina mutada (Sarkar i 

col., 2005). El grup de Rubinsztein ha estat capaç de maximitzar l’efecte promotor 

d’autofàgia del liti combinant-lo amb la rapamycin. Utilitzant un model in vivo de HD 

en Drosophila han demostrat que la combinació resulta ser més protectora davant la 

neurodegeneració pròpia del model de HD que administrant els dos productes 

individualment (Sarkar i col., 2008). 

� El liti en la malaltia de Parkinson.  

Els models de la malaltia de Parkinson s’obtenen habitualment mitjançant 

l’aplicació de 6-hidroxidopamina (6-OHDA). Aquest compost permet l’obtenció d’un 

model de malaltia de Parkinson esporàdica. Provoca estrès de reticle caracteritzat 

per la regulació a l’alça de la xaperona antiapoptòtica Grp78 i de la proteïna pro-

apoptòtica CHOP, entre d’altres. Però el 6-OHDA també provoca  una menor 

fosforilació de la GSK-3ß a la Ser 9 (inactivació de la GSK-3ß), però una major 
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fosforilació de la GSK-3ß a la Tyr 216 (activació de la GSK-3ß). En aquests models, el 

liti també actua com a neuroprotector (Wada i col., 2005). 

� El liti en la malaltia de la motoneurona.  

Des del moment de la implicació del liti com a agent antiexcitotòxic 

prevenint la sobreactivació de receptors de glutamat i com a antiapoptòtic és 

factible considerar-lo per al cotractament de l’ELA, ja que l’excitotoxicitat i la mort 

apoptòtica són evidents en aquesta malaltia. Cal dir també que abans d’utilitzar el 

liti en aquest sentit, cal afinar els seus mecanismes moleculars terapèutics amb més 

detall. Alguns autors també atribueixen al liti cert efecte antioxidant, tot i que per 

sí sol no és capaç d’evitar el dany oxidatiu (De Vasconcellos i col, 2006). De fet, s’ha 

testat en un model murí d’ELA la combinació de liti amb Neu2000 (2-hydroxy-5-

(2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl-benzylamino)-benzoic acid). Aquest producte 

Neu2000 actua com a un potent antioxidant i combinant-lo amb l’efecte 

antiapoptòtic del liti, aconsegueixen retardar l’aparició de la malaltia en aquests 

ratolins (Shin i col.,  2007). 

També és interessant destacar la capacitat del liti de promoure la 

neurogènesi, la proliferació i la diferenciació neuronals (Hashimoto i col., 2003). 

Una de les teràpies més prometedores per a l’ELA és la d’utilitzar cèl·lules mare 

expressores de FTs in situ, ja que l’administració de FTs necessaris per pal·liar els 

efectes de la malaltia ha resultat ser positiu en diversos models animals d’ELA, 

sobretot amb el VEGF i el CNTF. En aquest sentit, el liti afavoreix l’estabilització i la 

diferenciació d’aquestes cèl·lules al teixit diana (Su i col., 2007) i per això es 

proposa com a una eina útil. 

Coneixent els efectes positius del liti en diversos models animals de 

neurodegeneració, al febrer de 2008 ha aparegut el primer assaig clínic 

d’administració de liti en humans que pateixen ELA. S’ha estudiat en paral·lel els 

efectes del liti sobre el model murí hSODG93A i també en pacients d’ELA, comprovant 

que les dosis de 0,4-0,8 mEq/litre de liti en el plasma sanguini permeten atenuar la 

progressió de la malaltia dels pacients tractats amb liti en comparació amb els 

pacients tractats amb riluzol. Als ratolins, el liti ha retardat l’aparició dels 

símptomes de la malaltia i ha estat capaç d’allargar la vida d’aquests animals. A 

nivell molecular, sembla que els efectes del liti s’expliquen per l’activació de la ruta 

autofàgica (Fornai i col., 2008a i 2008b). 

Actualment, hi ha en curs un assaig clínic de fase III amb, de moment, 173 

pacients d’ELA on s’avaluen els efectes del valproat, un fàrmac estructuralment 
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diferent al liti però també utilitzat per al tractament del BPD i avalat tant pels seus 

efectes positius en models animals d’ELA com per ser capaç d’activar la transcripció 

gènica de la proteïna SMN in vitro (Brichta i col., 2003; Sugai i col., 2004; Rouaux i 

col., 2007). 
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Alguns estudis previs del nostre laboratori elaborats en el model del pollastre 

han demostrat que el tractament crònic amb l’excitotoxina NMDA in vivo pot 

provocar unes alteracions a les MNs molt similars a les que apareixen en l’ELA (Lladó 

i col., 1999; Tarabal i col., 2001). Aquest tractament converteix les MNs en 

incompetents per desenvolupar l’apoptosi i són capaces de sobreviure al període de 

la PCD que té lloc de manera normal durant el desenvolupament de l’embrió. Però 

per poder desencadenar aquests canvis citopatològics i degeneratius en les MNs de 

l’embrió de pollastre cal iniciar el tractament amb l’NMDA en unes etapes del 

desenvolupament molt primerenques (E7) on les MNs encara no han adoptat el 

fenotip de cèl·lula adulta o madura, com és l’adquisició de la vulnerabilitat a 

l’excitotoxicitat.  

Atesa la importància de l’excitotoxicitat crònica mediada per glutamat en la 

patogènia de l’ELA i que, en aquest sentit, l’únic fàrmac actualment emprat pel 

tractament dels pacients amb ELA és un reconegut agent antiexcitotòxic, ha estat 

important desenvolupar un model in vitro el més proper possible al de la MN adulta 

per estudiar aquesta malaltia. Els models de cultius primaris de MNs dissociades es 

caracteritzen per obtenir-se a partir de MNs embrionàries immadures (E5-E6) que no 

responen a excitotoxines, estan aïllades del seu entorn cel·lular natural (micròglia i 

astròglia) i presenten una supervivència en cultiu molt limitada (uns 7 DIV). Per tant, 

ofereixen poques possibilitats per a l’estudi de l’excitotoxicitat a llarg termini. Així, 

en el nostre laboratori hem pretès desenvolupar un sistema de cultiu organotípic de 

medul·la espinal lumbar de pollastre (E16) on es pugui disposar de MNs madures 

viables a llarg termini, amb el suport tròfic adequat, en l’entorn cel·lular adient i 

que demostrin vulnerabilitat als estímuls glutamatèrgics. Aquestes MNs de pollastre 

demostren una major de “maduresa” fenotípica que les MNs de cultius organotípics 

de rata postnatal (P8) perquè, en l’estadi 16 del desenvolupament, no demostren la 

dependència de la diana pròpia d’estadis inferiors i, per tant, no moren quan 

s’efectua una axotomia (Houenou i Oppenheim, 1994 i dades pròpies no publicades) i 

també ja han sofert la regressió de la poliinnervació muscular, adquirint el patró 

sinàptic de l’individu adult (Bennet, 1983; Lichtman i Sanes, 2003). 

En aquest entorn, hem definit una sèrie d’objectius per estudiar en aquest 

sistema de cultiu organotípic, passant primer per la caracterització minuciosa del 

cultiu, seguint per l’estudi de la resposta d’aquestes MNs a l’excitotoxicitat i, 

finalment, assajant un producte neuroprotector com el liti: 
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OBJECTIU 1. Estudi dels requeriments tròfics per a la supervivència a llarg 

termini i dels diferents mecanismes de neurodegeneració de les MNs de la 

medul·la espinal de l’embrió de pollastre en un sistema de cultiu organotípic. 

- Comparació de l’acció dels diferents factors neurotròfics sobre la 

supervivència a llarg termini de les MNs en cultiu. 

- Caracterització dels mecanismes degeneratius i de mort de les MNs en 

cultiu en relació amb el paper de la glia acompanyant (micròglia i 

astròglia). 

 

OBJECTIU 2. Estudi dels efectes de l’excitotoxicitat sobre les MNs madures en 

cultiu organotípic. 

- Establiment d’un protocol de lesió excitotòxica aguda amb agonistes del 

glutamat (àcid kaínic i glutamat). 

- Determinació del possible mecanisme d’acció excitotòxic de les toxines 

mitocondrials (àcid malònic i àcid 3-nitropropiònic) aplicades de manera 

crònica sobre les MNs espinals. 

 

OBJECTIU 3. Anàlisi de l’efecte neuroprotector del liti sobre la PCD de MNs en  

l’embrió de pollastre i sobre l’excitotoxicitat induïda amb agonistes de glutamat 

sobre les MNs espinals en cultius organotípics. 

 

- Valoració de l’efecte antiapoptòtic del liti durant l’etapa de la PCD de les 

MNs en l’embrió de pollastre in ovo. 

- Exploració de l’efecte neuroprotector del liti en un model in vitro 

d’excitotoxicitat aguda amb àcid kaínic. 

- Determinació de les possibles dianes intracel·lulars (via de la PI3K, GSK-3β 

i/o JNKs/SAPKs) del liti en el sistema de cultiu organotípic. 
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SOLUCIONS COMPOSICIÓ i PREPARACIÓ 
 
CULTIUS ORGANOTÍPICS 
   
1 Gey’s Balanced Salt Solution 

(GBSS) pH 7,4 
120,68 mM NaCl, 3,66 mM KCl, 1,53 mM CaCl2, 1,03 mM 
MgCl2, 0,28 mM MgSO4, 27,02 mM NaHCO3, 0,22 mM 
KH2PO4, 0,84 mM Na2HPO4, 6,4 mg/ml D-glucosa. Ajustar 
a pH 7,4 i esterilitzar per filtració sota campana. 

   
2 Hank’s Balanced Salt Solution 

(HBSS) pH 7,4 
0,137 M NaCl, 5,4 mM KCl, 0,25 mM Na2HPO4, 0,44 mM 
KH2PO4, 1,3 mM CaCl2, 1,0 mM MgSO4, 4,2 mM NaHCO3. 
Es suplementa amb 1 g/l D-glucosa, 100 U/ml 
penicil·lina i 100 µg/ml streptomicina (P/S). Ajustar a 
pH 7,4 i esterilitzar per filtració sota campana. 

   
3 Medi organotípic  50% (vol/vol) medi mínim essencial (MEM), 25 mM Hepes 

(Invitrogen, Carlsbad, CA), 25% (vol/vol) sèrum de cavall 
inactivat per calor i 25% (vol/vol) HBSS. Es suplementa 
amb 2 mM L-glutamina. 

   
PROCESSAMENT DELS EMBRIONS SENCERS 
   
4 Carnoy  60% etanol 100º, 30% cloroform, 10% àcid acètic pur. 
   
5 Eosina alcohòlica 0,5 g/l en etanol 96%. 
   
6 Tionina 0,5% 2,5 g tionina, 100 ml àcid acètic 1N, 18 ml NaOH i 

enrasar a 500 ml amb H20 destil·lada (cal filtrar la 
solució). 

   
IMMUNOHISTOQUÍMICA 
   
11 TF 0,1 M-4% paraformaldehid 

(PFA) pH 7,4  
8 g PFA en 100 ml H20 destil·lada, ajustar a pH 7,4 amb 
NaOH 1N, enrasar a 200 ml amb TF 0,2 M.  

   
12 Solució iodur de propidi (IP) 5 µg/mL IP en una solució de PBS 1X, 100 µg/mL de 

ribonucleasa de tipus I-A. 
   
13 PBS 1X- 0,4% TX100 4 ml TX100 en 100 ml PBS 10X i enrasar a 1 l amb H20 

destil·lada. 
   
14 PBS 1X- 0,4% TX100-20% NHS  0,4 ml TX100, 20 ml NHS en 10 ml PBS 10X i enrasar a 

100 ml amb H20 destil·lada. 
   
15 PBS 1X- 1% H2O2  10 ml PBS 10X, 3,03 ml H2O2 33% i enrasar a 100 ml amb 

H20 destil·lada (preparar al moment). 
   
16 PBS 1X-0,02% Tween 200 µl Tween en 100 ml PBS 10X i enrasar a 1 l amb H20 

destil·lada. 
   
17 Tampó de revelat 3,3’-

diaminobenzidine(DAB)/H2O2 
25 ml PBS 10X, 2,5 ml DAB, 80 µl H2O2 i enrasar a 250 ml 
amb H20 destil·lada (preparar al moment). 

   
18 Tampó fosfat 0,2 M pH 7,4 (TF 

0,2 M) 
0,2 M Na2HPO4, 0,2 M NaH2PO4. 

   
19 Tampó fosfat salí 10X (PBS 

10X) 
175,5 g NaCl, 4 g KCl en 1 l de TF 0,2 M. 
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20 TF 0,1 M-30% sacarosa-0,02% 
azida sòdica  

30 g sacarosa en 50 ml H20 destil·lada, afegir 200 µl 
azida sòdica 10% i enrasar a 100 ml amb TF 0,2 M. 

 
ELECTROFORESI I WESTERN BLOT 
   
21 Tampó B  2,5 g llet desnatada en pols en 50 ml TBST (per cada 

membrana). 
   
22 Tampó I  5 ml de B i enrasar a 100 ml amb TBST. 
   
23 Running Buffer  1X pH 8,3 25 mM Tris, 191 mM glicina, 0,1% SDS. 
   
24 Solució de decoloració de gels 10% isopropanol, 10% àcid acètic en H20 destil·lada. 
   
25 Solució de decoloració de 

membranes 
50% metanol en H20 destil·lada. 

   
26 Solució d’stripping 100 mM β-mercaptoetanol, 2% SDS i 62,5 mM Tris pH 

6,8. 
   
27 Solució de tinció de gels i 

membranes  
25% isopropanol, 10% àcid acètic,  0,1% Coomasie R-250 
en H20 destil·lada. 

   
28 Solució Gallyas A 50 g/l Na2CO3 
   
29 Solució Gallyas B 2 g/l NH4NO3, 2 g/l AgNO3, 10 g/l H4Si(W3O10)4 nH2O, 5 

ml/l formaldehid 
   
30 Tampó 4XSR 0,5 M Tris-HCl pH 6,8, 8% SDS. 
   
31 Tampó 4XSS 20% sacarosa, 0,02% blau bromofenol en H20 milliQ. 
   
32 Tampó de transferència en 

semi-sec (20% metanol) 
39 mM glicina, 48 mM Tris, 1,3 mM SDS. Afegir 200 ml/l 
metanol abans d’enrasar amb H20 milliQ. 

   
33 Tris Buffer Saline 10X (TBS 

10X) pH 8,0 
200 mM Tris-HCl, 1,5 M NaCl. 

   
34 Tris Buffer Saline-Tween 0,1% 

(TBST) 
100 ml TBS 10X, 1 ml Tween 20 i enrasar a 1 l amb H20 
milliQ. 

 
MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA 
   
35 Acetat d’uranil 3% en etanol 

50% 
3 g acetat d’uranil en 100 ml d’etanol al 50% (cal filtrar-
lo). 

   
36 Acetat d’uranil saturat Acetat d’uranil saturat en 70% etanol. 
   
37 Blau de Richardson 10 g/l bòrax, 10 g/l blau de metilè, 10 g/l azur II en H20 

destil·lada 
   
38 Citrat de plom 80,31 mM Pb(NO3)2, 119,68 mM C6H5 Na3O7 en H20 

destil·lada (cal filtrar-lo). 
   
39 Resina 50% 50% resina total, 50% òxid de propilè. 
   
40 Resina 75% 75% resina total, 25% òxid de propilè. 
   
41 Resina total (medium) 20 ml EMbed812, 16 ml DDSA, 8 ml NMA, 0,8 ml DMP-30. 
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42 Tetraòxid d’osmi 1%-

ferricianur potàssic 1.5%  
1 g OsO4, 1,5 g Fe(CN)6K3 en 100 ml de TF 0,1 M. 

   
43 TF 0,1 M - 2.5% glutaraldehid 

pH 7,4  
20 ml glutaraldehid 25% en 100 ml TF 0,2 M i enrasar a 
200 ml amb H20 destil·lada. 

 
HIBRIDACIÓ IN SITU 
   
44 Tampó d’hibridació 50% fornamida, citrat sòdic 4X, 50 mM Tris-HCl pH 7,0, 5 

mM EDTA, solució de Denhardt’s 5X, esperma de salmó 
desnaturalitzada 0,1 mg/ml (Sigma), 0,1 mg/ml tRNA 
(Sigma), 1 mM pirofosfat sòdic, 1% N-lauroylsarcosine 
(Sigma) i 10% dextransulfat (Pharmacia Biotech, 
Uppsala, Suècia). 

 
ASSAIG DE DETECCIÓ D’ÀCID GLUTÀMIC 
 
45 Solució de treball Amplex Red  100 µM Amplex Red, 0,25 U/ml HRP, 0,08 U/ml L-

glutamat oxidasa, 0,5 U/ml L-glutamat-piruvat 
transaminasa, 200 µM L-alanina en reaction buffer 1X 

   
   
 
Taula 1. Relació de les solucions emprades i de la seva composició. El número assignat a cadascuna 
permet la seva localització al llarg de la redacció de l’apartat dels materials i mètodes. 
 
 

11. OBTENCIÓ DELS CULTIUS ORGANOTÍPICS DE MEDUL·LA ESPINAL. 

Els ous de pollastre fertilitzats s’han obtingut de SADA (Lleida, Catalunya) i 

s’han incubat al laboratori a 37,5ºC i 45% d’humitat relativa. En el moment de la 

presa de mostra, s’ha determinat l’estadi de desenvolupament dels embrions segons 

la sèrie d’estadis de Hamburger i Hamilton (1951). Tots els protocols experimentals 

emprats han estat aprovats pel Comitè de Cura i Ús d’Animals de la Universitat de 

Lleida. 

El mètode d’obtenció dels cultius organotípics de medul·la espinal correspon 

a una adaptació del mètode descrit per Rothstein i col·laboradors (1993) aplicat a la 

rata neonatal. Els embrions de pollastre (E16, estadi 42) s’extreuen de l’ou, es 

decapiten i seguidament es dissequen sota una lupa fins a exposar la columna 

vertebral lumbar. Es realitza una laminectomia, tallant bilateralment el cartílag que 

conforma la columna vertebral de l’embrió per extreure’n la medul·la espinal. Tot el 

procés es fa amb la mostra submerdida en tampó GBSS1 estèril i fred. Després de 

retirar amb cura les meninges que protegeixen el teixit medul·lar i d’eliminar el cos 

glicogenoide, una estructura de reserva energètica pròpia de l’espècie, la medul·la 

espinal és tallada transversalment obtenint-ne talls de 350 µm de gruix amb el 

McIlwain Tissue Chopper (Mickle Laboratory Engineering, Gomshall, Surrey, UK). 
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Només les rodanxes corresponents a la regió lumbosacra (aproximadament unes 15 

seccions per embrió) són tranferides als inserts de cultiu de 30 mm de diàmetre 

Millipore Milicell CM (0,22 µm; Millipore Corporation, Bedford, MA; # catàleg 

PICM03050) en condicions d’esterilitat. A cada insert s’hi dipositen 5 ó 6 rodanxes 

seleccionades a l’atzar però que presenten un aspecte aparentment intacte. Aquests 

inserts es col·loquen en pous de cultiu de 35 mm de diàmetre (plaques de sis pous; 

Falcon, Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ; # catàleg 353046) en presència d’1 ml 

de medi organotípic3, que es prepara barrejant un medi de cultiu comercial amb 

sèrum de cavall i la solució HBSS2 estèril (taula 1). Les plaques es mantenen dins d’un 

incubador a 37ºC i 5% CO2 - 95% O2. El medi de cultiu es canvia dos cops per setmana. 

 

12. EXPERIMENTS IN VIVO I IN VITRO. 

 

12.1. EXPERIMENTS IN VIVO EN EMBRIONS DE POLLASTRE. 

Per a l’administració de productes farmacològics en embrions de pollastre 

s’ha d’efectuar una petita finestra a la closca de l’embrió, generalment a E7, 

evitant ocasionar lesions vasculars a la membrana corioalantaoidea. És aconsellable 

fer-ho a aquesta edat perquè el desenvolupament embrionari del pollastre 

comporta l’ocupació de la totalitat de l’espai interior de l’ou i llavors resulta més 

difícil. Aquesta petita obertura a la closca es manté segellada amb cinta adhesiva i 

els embrions poden ser retornats a l’incubador. 

Els tractaments amb liti in ovo s’han dut a terme aplicant damunt de la 

membrana corioalantoidea d’embrions E10 diversos volums (50 µl, 100 µl, 300 µl i 

600 µl) d’una solució isosmòtica de clorur de liti (LiCl) 0,15 M en una solució salina 

fisiològica estèril (d’acord amb Ikonomov i col., 2000). Com a experiments control, 

alguns ous s’han injectat en paral·lel amb la mateixa solució salina. De cada 

embrió control i tractat s’han obtingut mostres de sang i de líquid amniòtic a 

diferents temps (6 h, 12 h, 24 h, 48 h i 72 h) després de l’administració del LiCl, 

per tal d’estudiar com es distribueix aquestt ió en els compartiments de l’embrió. 

S’ha valorat la concentració de liti mitjançant una anàlisi bioquímica per 

espectrofotometria d’absorció atòmica (Laboratori d’Anàlisis Dr. Echevarne, 

Lleida). Els valors de liti obtinguts s’expressen en mEq/l de líquid analitzat. 

Altres embrions s’han destinat al recompte de MNs després de l’etapa de la 

PCD. Aquests embrions s’han tractat crònicament amb la solució LiCl 0,15 M entre 
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E6-E9 o bé s’han tractat amb aquesta solució de forma aguda a E6 i s’han sacrificat 

a E10. Els embrions es sacrifiquen i es fixen durant 24 h amb el fixador Carnoy4. 

Seguidament, es retira el fixador, es renta la mostra amb TF 0,1 M i es submergeix 

en eosina alcohòlica5 durant 30-60 min Després, els embrions es deshidraten amb 

una bateria d’etanols de graduació creixent (96%, 100%) i amb un darrer pas de 

xilè. Tot seguit, els embrions s’infiltren amb parafina líquida durant 4-6 h i 

s’obtenen els blocs de parafina amb l’ajut de motlles. Amb el micròtom, s’obtenen 

diversos talls transversals i seriats de 8 µm de gruix de la zona lumbar de la 

medul·la espinal. Aquestes seccions es recullen en portaobjectes recoberts 

d’albúmina de Mayer. Posteriorment, es realitza la desparafinació, la rehidratació i 

la tinció de les mostres amb una solució de tionina6. Per últim, es tornen a 

deshidratar les mostres amb una bateria d’alcohols de graduació creixent, xilè i 

xilè-eucaliptol (1:1) abans de muntar-les amb DPX (BDH Chemicals, Poole, UK; # 

catàleg 360294H). 

 

12.2. EXPERIMENTS IN VITRO EN CULTIUS ORGANOTÍPICS. 

 

12.2.1. ASSAJOS AMB FACTORS TRÒFICS PER A L’ESTUDI DE LA SUPERVIVÈNCIA 

DE LES MNs. 

 

� Experiments dosi-resposta a curt i a llarg termini amb diversos factors tròfics: 

(taula 2) S’han utilitzat diverses concentracions de FTs a partir d’alíquotes stock 

(10 µg/ml) congelades a -80ºC que s’han dissolt apropiadament al medi 

d’incubació fins a obtenir les concentracions de treball. Per tal de determinar 

l’efectivitat sobre el rescat de MNs madures en un sistema in vitro, s’han dut a 

terme assajos dosi-resposta (1, 10, 20, 50, 100, 200 ng/ml) durant 7 DIV amb tots 

els FTs citats a la taula 2, exceptuant el MEX, que s’ha testat a concentracions de 

l’ordre micromolar (µM). 

Un cop coneguts els FTs més efectius (CNTF, CT-1, VEGF i GDNF) pel rescat 

de la mort de les MNs a curt termini, s’ha testat la seva capacitat promotora de 

supervivència a llarg termini, fins als 28 DIV, aplicant cadascun d’aquests FTs 

individualment o combinant-los (CNTF+CT-1+VEGF; GDNF+CNTF+CT-1+VEGF) a la 

dosi subòptima de 50 ng/ml cadascun. 
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� Experiments de privació de GDNF: En alguns experiments s’ha realitzat la 

retirada del GDNF del medi de cultiu. Les seccions es mantenen des de l’inici del 

cultiu amb un medi suplementat amb GDNF (50 ng/ml). Aleshores, als 6 DIV, 

s’aspira el medi de cultiu i es realitzen alguns rentats amb HBSS2. Seguidament, 

s’afegeix medi basal sense GDNF i es segueix el cultiu fins als 14 DIV, 21 DIV o 28 

DIV. 

 

� Despolarització de les MNs amb elevades concentracions de K+: En un altre 

grup d’experiments, els talls s’han incubat en presència d’altes concentracions 

de K+, tant a curt com a llarg termini. S’ha afegit entre 5-60 mM KCl al medi 

basal, del qual prèviament s’extreia la concentració corresponent de NaCl per tal 

de mantenir-hi l’osmolaritat. Algunes rodanxes han servit per testar els 

antagonistes de canals de Ca2+ tipus L, la nimodipine (Nimo; 2 µM; Sigma; # 

catàleg N-149) i la nifedipine (Nife; 10 µM; Sigma; # catàleg N-7634), que s’han 

afegit al medi de cultiu ric en K+ però en absència de GDNF. 

 

FACTOR TRÒFIC # CATÀLEG CASA COMERCIAL 

Nerve Growth Factor, ratolí (mNGF) N-100 

Brain-Derived Neurotrophic Factor, humà (hBDNF) B-250 

Neurotrophin-3, humà (hNT-3) N-260 

Neurotrophin-4, humà (hNT-4) N-270 

Persephin, humà (hPSP) P-320 

Ciliary Neurotrophic Factor, rata (rCNTF) C-245 

Cardiotrophin-1, humà (hCT-1) C-200 

Basic Fibroblast Growth Factor, humà (hbFGF) 100-39 

Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor, humà 

(hGDNF) 

G-240 

Alomone Labs 

(Jerusalem, Israel) 

Insuline-like Growth Factor, humà (hIGF-1) I-3769 Sigma  

(St. Louis, MO) 

Hepatocyte Growth Factor, humà (hHGF) 100-39 

Vascular Endothelial Growth Factor, humà (hVEGF) 100-20 

Prepro-Tech  

(Londres, UK) 
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Transforming Growth Factor Alpha, humà (hTGF-αααα)  100-16A 

Transforming Growth Factor Beta-1, humà (hTGF-ß1) 100-21R 

 

Extracte Muscular (MEX) s’ha preparat a partir de músculs de la pota d’embrions E16, segons 

Ciutat i col. (1996). 

  

Taula 2. Relació dels factors tròfics utilitzats per a l’estudi de la supervivència de les MNs en els 
cultius organotípics.  

 

� Modulació de l’AMPc: Amb la finalitat d’elevar farmacològicament l’AMPc a les 

MNs dels cultius, en un altre grup d’experiments, els talls s’han incubat en 

presència de forskolin (10 µM; Sigma; # catàleg 6886) que actua activant l’enzim 

adenilat ciclasa responsable de la síntesi de cAMP o en presència del 3-isobutyl-1-

methylxanthine (IBMX; 0,1 mM; Sigma; # catàleg 17018), que actua inhibint 

l’enzim fosfodiesterasa responsable de la degradació del cAMP. També hem 

testat l’efecte combinat d’aquests dos agents. Per completar aquesta sèrie 

d’experiments, algunes rodanxes s’han mantingut en presència de 

clorophenylthio-cAMP (CPT-cAMP; 125 µM; Sigma; # catàleg C0735), un anàleg 

sintètic del cAMP que és permeable a la membrana cel·lular.  

 

� Bloqueig del GDNF endogen: Per tal de comprovar si la supervivència de les MNs 

presents en seccions privades de GDNF des de 6 DIV es deu a la presència de 

GDNF endogen, s’ha administrat al medi de cultiu basal un anticòs policlonal 

contra GDNF (anti-GDNF) a dues dosis diferents (0,5 i 1 ng/ml; taula 3). L’elecció 

d’aquestes concentracions s’ha determinat mitjançant un assaig d’administració 

conjunta de GDNF+anti-GDNF durant els primers 7 DIV. 

 

12.2.2. ASSAIG DE  MODULACIÓ MICROGLIAL. 

 

� Activació de la micròglia: Després de testar diferents dosis de lipopolisacàrid 

(LPS; 0,5-10 µg/ml; Sigma; # catàleg L-6143/L-2654) durant 7 DIV i 14 DIV en 

seccions de medul·la espinal cultivades tant en presència com en absència de 

GDNF, s’han seleccionat dues dosis elevades d’LPS (5 i 10 µg/ml) per a la seva 

aplicació en cultius estables de 7 DIV. Per tant, l’LPS s’ha aplicat al medi de 
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cultiu des de 7 DIV per estudiar el seu efecte sobre la micròglia al cap de 24 h (8 

DIV), 14 DIV i 21 DIV. S’ha analitzat l’activació de caspasa-3 al llarg de tot el 

tractament (8, 10, 12, 14, 16, 19 DIV). 

 

12.2.3. ASSAJOS D’EXCITOTOXICITAT I DE NEUROPROTECCIÓ  

 

� Excitotoxicitat aguda: Per iniciar els estudis de neuroprotecció ha calgut 

realitzar assajos amb àcid kaínic monohidratat procedent de Digenea simplex 

(KA, Sigma, St. Louis, MO; # catàleg K2389). Als 5 DIV, s’ha aspirat el medi de 

cultiu i s’han aplicat les diferents dosis de KA (10-200 µM) dissoltes en HBSS2 i 

durant diferents temps (1,5-24 h). Després, s’aspira la solució de KA, es realitzen 

dos rentats ràpids amb HBSS2 i s’administra medi fresc3 preescalfat i suplementat 

amb l’antagonista d’AMPA-R 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium 

(CNQX; 30 µM; Tocris Cookson, Bristol, UK; # catàleg 1045). 

Per tal de contrastar la capacitat excitotòxica del KA amb la d’altres 

excitotoxines, s’han assajat diverses dosis d’àcid glutàmic monohidratat (1-100 

mM; Sigma, St. Louis, MO;  # catàleg G5513) dissolt en HBSS2. Com que el 

glutamat és l’agonista natural de tots els tipus de receptors presents a les MNs, 

després del tractament s’ha suplementat el medi fresc amb CNQX 30 µM i 

l‘antagonsita no-competitiu dels NMDA-R MK-801 (50 µM; Sigma, St. Louis, MO;  # 

catàleg M107). L’administració dels antagonistes té com a finalitat bloquejar els 

possibles efectes nocius de l’excitotoxina remanent, acotant d’aquesta manera la 

lesió excitotòxica a un temps d’aplicació exacte. Finalment, les seccions es 

cultiven fins a 7 DIV, es fixen amb TF 0,1 M-PFA 4%11 i es destinen a la IHQ de 

marcatge d’Hu. 

 

� Aplicació de toxines mitocondrials: En alguns cultius organotípics estables de 7 

DIV hem realitzat assajos dosi-resposta administrant dues toxines mitocondrials 

diferents, l’àcid malònic (1-50 mM; Sigma; # catàleg M4795) i l’àcid 3-

nitropropiònic (3-NP; 1-100 µM; Sigma; # catàleg N5636). Aquests productes 

afecten el metabolisme mitocondrial a través de la inhibició de l’enzim succinat 

deshidrogenasa del complex II de la cadena respiratòria mitocondrial 

Aquestes toxines s’han aplicat individualment al medi de cultiu de manera 

crònica, des de 7-14 DIV, tant en absència com en presència CNQX 60 µM. En 
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d’altres cultius, s’ha fet un tractament combinat de malonat 20 mM o de 3-NP 50 

µM amb riluzol (RZ; 10, 20, 40 µM; Tocris Cookson, Bristol, UK; # catàleg 0768), 

un fàrmac antiexcitotòxic extensament utilitzat en l’ELA.  

 

� Neuroprotecció: Algunes seccions de cultiu s’han tractat de manera crònica i des 

del 0 DIV amb diferents dosis d’una solució aquosa de LiCl (Li, 4-10 mM; Merck; # 

catàleg B925879). Als 5 DIV, s’efectua un tractament agut amb KA 50 µM durant 2 

h a 37ºC i passat aquest temps, les seccions es tornen a cultivar amb medi fresc3 

amb les mateixes condicions de cultiu anteriors a l’adició de l’excitotoxina, 

suplementant el medi amb CNQX 30 µM. Es mantenen les seccions en cultiu fins 

als 7 DIV i aleshores es fixen amb TF 0,1M-PFA 4%11 si es destinen a 

immunofluorescència o amb TF 0,1M-2,5% glutaraldehid43 si són pel processat de 

ME.  

Per analitzar les dianes intracel·lulars del liti hem aplicat en paral·lel 

altres agents farmacològics: 

a) L’LY294002 (LY; 50 i 100 µM; Calbiochem; # catàleg 440202), un inhibidor 

de la PI3K. S’ha administrat al medi de cultiu a partir d’una solució stock 50 

mM preparada en dimetilsulfòxid (DMSO), de tal manera que la presència de 

DMSO final al medi de cultiu no superi el 0,2% recomanat per evitar la 

toxicitat del DMSO (Mojsilovic-Petrovic i col., 2006).  

b) La indirubin-3’-monoxime (IO; 10-40 µM; Sigma; # catàleg I-0404), un 

reconegut inhibidor de la GSK-3β. 

c) El myo-inositol (10-40 µM; Sigma; # catàleg 17508), per testar la hipòtesi de 

la depleció d’inositol cel·lular. 

d) El RZ (10-40 µM), per tal de comprovar si és possible potenciar els seus 

efectes anti-excitotòxics quan s’administra de manera combinada amb el Li 

10 mM. 

S’han administrat l’LY, la IO, el myo-inositol i el RZ sols o en combinació 

amb Li 10 mM.  
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13. IMMUNOHISTOQUÍMICA I MARCATGE TUNEL . 

13.1. Immunohistoquímiques free-floating  i sobre talls seriats. 

Al final dels experiments, els talls cultivats en diferents condicions s’han fixat 

durant 24 h amb TF 0,1M-4%PFA11, s’han permeabilitzat amb PBS 1X-0,4% TX-10013 i 

s’han processat per a la IHQ (taula 3). 

Per al recompte de MNs presents a les rodanxes després dels tractaments es 

realitza una IHQ free-floating on els talls s’incuben amb PBS 1X-1%H2O2
15 durant 2 h a 

temperatura ambient (room temperature, RT) i amb agitació. Tot seguit, es renten 

els talls amb PBS1X-0,4%TX-10013, i posteriorment es bloquegen durant 2 h amb 

sèrum de cavall (NHS) al 20% en PBS 1X-0,4%TX-10014. La incubació amb l’anticòs 

primari anti-Hu és de 48 h a 4ºC i amb agitació suau. Després es renta amb PBS 1X-

0,02% Tween16 i els talls s’incuben amb l’anticòs IgG secundari no marcat anti-ratolí, 

obtingut en cabra (GAM; taula 3) durant 4 h a RT. S’elimina l’excés d’anticòs amb 

rentats amb PBS 1X-0,02%Tween16 i s’incuben els talls amb Clono-PAP de ratolí (taula 

3) durant 2 h a RT. S’elimina l’excés de Clono-PAP amb diversos rentats i l’activitat 

peroxidasa es visualitza utilitzant el revelat amb la 3,3’-diaminobenzidine 

(DAB)/H2O2
17. Per últim, es renten bé les seccion i es col·loquen sobre portaobjectes 

prèviament gelatinitzats. Es deshidraten amb una bateria d’alcohols de concentració 

creixent (70%, 96%, 100%), s’aclareixen amb xilè i xilè-eucaliptol (1:1) per finalment 

col·locar el medi de muntatge DPX. 

Per immunohistoquímica de fluorescència (IHQ-F), els talls o bé les seccions 

seriades de les rodanxes de cultiu sobre portaobjectes s’han incubat amb algun dels 

anticossos de la taula 3. Habitualment, es realitzen dobles marcatges (anticòs 

monoclonal + policlonal) per detectar l’antigen d’interès i poder-lo localitzar 

específicament en les MNs. Per aquesta raó, quan no s’ha pogut emprar l’anticòs 

monoclonal Hu, alternativament s’han utilitzat els anticossos policlonals anti-NP o 

anti-GluR2/3. En ocasions, després de la incubació amb un anticòs primari 

monoclonal, s’han incubat els talls durant 30 min a RT amb una solució de PBS 1X 

amb NeuroTrace Fluorescent Nissl Stain-Red (Nissl; 1/150; Molecular Probes, Eugene, 

OR; # catàleg N-2182). Aquest marcatge permet posar de manifest la substància Nissl 

(mRNA associat al reticle) neuronal. Després de la incubació amb Nissl-F, es renten 

abundantment les seccions amb PBS1X-0,02% Tween16. Seguidament, s’incuba durant 

2 h a RT amb el(s) anticossos secundaris fluorescents adients (taula 3), s’elimina 

l’excés d’anticòs amb PBS-0,02% Tween16, i per últim, els talls s’incuben amb 4’,6’-



MATERIALS I MÈTODES 
 

 80 

diamino-2-fenilindol dihidroclorit (DAPI; 50 ng/mL) o bé amb una solució de iodur de 

propidi12. Després dels últims rentats, els talls es col·loquen en portaobjectes amb 

Vectashield (Vector Laboratories, Burlingame, CA; # catàleg H-1000).  

Els controls de les IHQs s’han realitzat obviant els passos d’incubació amb els 

anticossos primaris, donant un marcatge negatiu en tots els casos. 

 

ANTICOSSOS i LECTINES utilitzats  

PRIMARIS  

MONOCLONALS 

 UTILITAT CASA COMERCIAL # CATÀLEG DILUCIÓ 

Β-ACTIN  Control de càrrega (WB) Sigma A 5441 1/5000 

CD45  Proteïna microglial 

MICRÒGLIA 

Cedi Diagnostics BV 7500970 1/40 

GFAP  Proteïna astroglial 

ASTRÒGLIA 

Chemicon MAB360 1/400 

Hu/D Proteïnes família Elav Hu 

CÈL·LULES NEURONALS 

Molecular Probes A-21271 1/50 

SMI-35 Neurofilament fosforilat 

CITOSQUELET 

Sternberger SMI-35R 1/1000 

TuJ1 β-tubulina classe III  

CITOSQUELET 

R&D Systems MAB1195 1/500 

     

POLICLONALS 

 UTILITAT CASA COMERCIAL # CATÀLEG DILUCIÓ 

CGRP ESFEROIDES AXONALS Sigma C8198 1/500 

Cleaved 
caspase-3  

Cèl·lules amb  caspasa-3 
activa 

APOPTOSI 

Cell Signaling 9661 1/50 

GDNF Bloqueig del GDNF lliure R&D Systems AF-212-NA 0.5-1 
ng/ml 

GluR2/3 Subunitats GluR2 i GluR3 
dels receptors AMPA 

CÈL·LULES NEURONALS 

Chemicon AB1506 1/50 

GSK3ββββ (Ser9) Forma fosforilada i 
inactiva de la proteïna 
GSK3β 

Cell Signalling 9336 1/1000 

LC-3 Proteïna LC3 present en 
autofagosomes  

AUTOFÀGIA 

Cedit pel laboratori del Dr. Uchiyama (Japó) 1/1000 
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Neuronal 
pentraxin  

Proteïna neuronal 

CÈL·LULES NEURONALS 

Alpha Diagnostic NPX11-A 1/200 

NMDA R1 Subunitats NR1 dels 
receptors tipus NMDA 

CÈL·LULES NEURONALS 

Chemicon AB1516 1/100 

SAPK/JNK JNK1 i JNK2 
fosforilades/actives 

Calbiochem 559309 1/1000 

VAchT Transportador vesicular 
de l’ACh 

CÈL·LULES NEURONALS 

Chemicon AB1588 1/500 

     

SECUNDARIS 

 CASA COMERCIAL # CATÀLEG DILUCIÓ 

Alexa 488 Goat anti-mouse Molecular Probes A-11001 1/500 

Alexa 488 Goat anti-rabbit Molecular Probes A-11008 1/500 

Cy-2 anti-guinea pig Jackson Immunoresearch 706-226-148 1/50 

Cy-3 anti-mouse Jackson Immunoresearch 715-165-150 1/200 

Cy-3 anti-rabbit Jackson Immunoresearch 711-165-152 1/500 

Cy-5 anti-rabbit Jackson Immunoresearch 711-176-152 1/100 

ECLTM anti-mouse Horseradish Peroxidase  Amersham NA931V 1/4000 

ECLTM anti-rabbit Horseradish Peroxidase  Amersham NA934V 1/4000 

Goat anti-mouse IgG (no marcat; GAM) Sternberger (Covance) SMI-5010C 1/100 

Mouse PAP-CLONOPAP Sternberger (Covance) SMI-4050L 1/100 

    

LECTINA  

Lectin LEA, Lycopersicon esculentum 
(FITC) 

Sigma L0401 1/25 

 

Taula 3. Relació de tots els anticossos (primaris i secundaris) utilitzats. S’han destacat de 
color NEGRE els anticossos emprats en IHQ, de color VERD els emprats per Western Blot i de 
color GRIS l’anticòs administrat als cultius organotípics. També s’ha afegit l’única lectina 
utilitzada en l’estudi. 

 

13.2.  El marcatge TUNEL. 

Algunes de les seccions inicialment fixades s’han criopreservat amb TF 0,1 M-

30% sacarosa-0,02% azida sòdica20 durant tota la nit a 4ºC, s’han submergit en Tissue 

Freezer Medium (Triangle Biomedical Sciences, Durham, NC; # catàleg 72592) i s’han 

obtinguts blocs amb la mostra congelant aquest mateix medi. Posteriorment, les 

mostres s’han tallat en un criostat en seccions de 16 µm i s’han recollit en 
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portaobjectes gelatinitzats per tal de ser tractades per IHQ-F amb els anticossos anti-

Hu i anti-caspasa-3 activa. Abans de la incubació amb els anticossos secundaris 

corresponents, s’ha aplicat el mètode de la Terminal Deoxynucleotidyl Transferase 

dUTP Nick-End Labeling (TUNEL) per visualitzar simultàniament aquelles MNs que 

presenten fragmentació del DNA. El mètode TUNEL s’ha dut a terme utilitzant una 

detecció de fluorescència verda amb el kit de mort cel·lular In Situ Cell Death 

Detection Kit, POD (Roche Diagnostics, Indianapolis, USA; # catàleg I 684 817). Les 

mostres s’han incubat entre 60-80 min a 37ºC amb una barreja de reacció que 

contenia la desoxinucleotidil transferasa terminal i dUTP marcat amb isothiocyanate 

de fluoresceïna (FITC), d’acord amb les instruccions del kit. Seguidament, s’han 

emprat els anticossos secundaris Alexa Fluor 546 o Cy3, s’ha aplicat DAPI i, en alguna 

ocasió, s’ha realitzat un quart marcatge fluorescent amb anti-FITC Cy5 que només es 

pot visualitzar amb microscòpia làser confocal. 

Les mostres d’IHQ-F s’han observat en el microscopi d’epifluorescència Nikon 

Eclipse 600 (Nikon, Tòkio, Japó) dotat amb una càmara freda CCD Astrocam (Ultrapix 

SK 1600; Perkin Elmer, Wellesly, MA) i una vídeo-càmara de color Sony 3CCD (Sony, 

Tòkio, Japó). Les imatges s’han capturat i processat amb el software Sprit (Perkin 

Elmer) o el software Visilog 5 (Noesis, Orsay, França). Algunes mostres també s’han 

analitzat amb els microscopis làser confocals LSM-310 Zeiss (Zeiss, Obercochen, 

Alemanya) o Fluoview 500 Olympus (Hamburg, Alemanya). En algunes ocasions, el 

contrast i la brillantor de les imatges capturades s’han retocat amb Adobe Photoshop 

7.0 per tal de millorar la seva qualitat. 

 

14. RECOMPTES CEL·LULARS, ANÀLISIS MORFOMÈTRICS I QUANTIFICACIÓ DE 

FLUORESCÈNCIA. 

 

� Recomptes de motoneurones en seccions tenyides amb tionina. 

Per saber el nombre total de MNs de la LMC presents després del tractament 

amb liti en embrions E10, s’identifica aquest nucli motor i es compten les MNs 

presents en 1 secció de cada 10. El criteri seguit per a la identificació i el recompte 

és que les cèl·lules han de disposar d’un soma i un nucli grans, on s’ha de visualitzar 

clarament el seu nuclèol. El nombre de MNs es multiplica per 10 per tal d’obtenir el 

nombre de cèl·lules totals de la LMC. 
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� Recomptes de motoneurones en rodanxes senceres. 

El nombre de MNs presents a les seccions de cultiu després dels diferents 

tractaments s’ha quantificat en seccions immunomarcades amb l’anticòs anti-Hu i 

processades amb el marcatge peroxidasa-anti-peroxidasa (PAP). S’han inclòs en el 

recompte totes les MNs fortament marcades presents a la columna motora lateral 

(LMC). En alguns tractaments, també s’han comptat separadament les MNs 

globoses/inflades (en principi, degenerants). Els recomptes de les hemimedul·les 

dreta i esquerra de la secció s’han considerat independentment. En cada experiment 

i condició experimental s’han inclòs al recompte entre 20-50 hemimedul·les. Les 

seccions s’han comptat per un únic investigador cec per a l’experiment. 

D’una manera similar, les MNs que han presentat un marcatge intens per a 

l’anticòs anti-caspasa-3 activa s’han comptat manualment a partir d’imatges de 

fluorescència amb el software Adobe Photoshop 7.0. Les cèl·lules considerades 

positives per a aquest anticòs han estat aquelles que presentaven un clar i intens 

marcatge citoplasmàtic i els resultats s’ofereixen en relació amb la quantitat global 

de MNs presents Hu positives per hemimedul·la. 

 

� Anàlisi morfomètric de motoneurones i de mitocondris. 

Els canvis en el tamany i la forma de les MNs s’han estimat per la mesura de 

l’àrea dels somes cel·lulars, mentre que el factor de forma s’ha obtingut a partir de 

dibuixos de MNs immunomarcades amb anti-Hu, fets sobre una càmara lúcida i 

posteriorment resseguits amb un analitzador digital i el software KS100 (Korton, 

Elektronik, Eching, Alemany). Només aquelles neurones amb un nucli clarament 

distingible i una membrana fàcilment identificable s’han inclòs a les mesures. S’han 

analitzat aproximadament unes 200 MNs de diferents seccions de cada condició 

experimental. El factor de forma és equivalent a 4π àrea/perímetre i és un 

paràmetre utilitzat com a indicador del grau d’arrodoniment: els valors més distants 

de “0” són aquells que indiquen un major arrodoniment de la partícula que es valora 

(soma neuronal o mitocondris, segons el cas). 

Per a la valoració de la morfologia dels mitocondris s’han escanejat les 

fotografies obtingudes de l’observació de les mostres dels experiments 

d’excitotoxicitat amb el microscopi electrònic i s’ha emprat el software Visilog 6.3 

(Noesis, Orsay, França) per obtenir els paràmetres morfològics (el factor de forma i 

el nº mitocondris/10µm2).  
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� Quantificació de la intensitat de fluorescència. 

En seccions de 8 DIV cultivades en presència d’elevades dosis de LPS (5, 10 

µg/ml) des de 7 DIV, és a dir, de 24 h de tractament amb LPS, s’ha estudiat la 

intensitat de marcatge CD45 en comparació amb els cultius CTL. S’han recopilat les 

intensitats de fluorescència de diverses imatges de confocal a través del programa 

informàtic Fluoview 500 Olympus (Hamburg, Alemanya) i els resultats s’ofereixen 

com a intensitat de CD45, distingint entre les zones de substància blanca (WM), 

substància grisa intermèdia (IGM) i columna motora lateral (LMC). 

 

15. MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA. 

Després dels diversos assajos amb FTs o amb agents farmacològics, algunes 

seccions de cultiu s’han destinat per al processament de microscòpia electrònica i 

així, per a l’estudi de la ultrastructura de les MNs.  

Es fixen les rodanxes de cultiu amb glutaraldehid 2,5%43 durant 2-24 h a 4ºC. Es 

renten les seccions amb TF 0,1M i es separen les dues hemimedul·les de cada 

rodanxa amb l’ajut d’un bisturí. Després d’uns rentats amb TF 0,1M fred, es 

postfixen les seccions amb una solució de tetraòxid d’osmi 1%42 durant 2 h. 

Seguidament, es deshidraten les mostres amb una bateria d’etanols de concentració 

creixent (30%, 50%). Es deixen les mostres durant 24 h a 4ºC amb acetat d’uranil en 

etanol al 70%36. Després, s’acaba la deshidratació amb etanol 100% i amb un últim 

pas d’òxid de propilè. Les mostres s’infiltren amb resina Embed 812 (Electron 

Microscopy Sciences, Fort Washington, PA) dissolta en òxid de propilè. S’utilitzen 

resines de concentració creixent (resina 50%39, 75%40 i 100 % o resina total41). 

Finalment, s’obtenen els blocs de resina sòlida amb la mostra inclosa, per 

polimerització de la resina total41 a 60 ºC durant 48 h. 

D’aquestes mostres incloses en resina se n’obtenen seccions semifines (0,5 -1 

µm de gruix) que es tenyeixen amb Blau de Richardson37 i seccions ultrafines (70-90 

nm de gruix) sobre reixetes que es contrasten amb acetat d’uranil35 i citrat de 

plom38. Per últim, aquestes seccions s’analitzen utilitzant el microscopi electrònic 

Zeiss EM 910 i se n’obtenen imatges a diferents augments. 
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16. L’ANÀLISI PER WESTERN BLOT. 

 

� La  preparació de les mostres: Per tal d’elucidar si el tractament amb liti 

permet rescatar les MNs dels cultius organotípics de la mort excitotòxica a través 

del bloqueig de l’activació de la ruta de les JNK i/o de la inhibició de la proteïna 

quinasa GSK3β, s’han recollit seccions a diferents temps (15 min, 30 min, 1 h, 2 

h, 4 h i 24 h) després de la lesió excitotòxica amb KA 50 µM a 5 DIV. Els punts de 

recollida de mostres s’han establert en base a la naturalesa de les JNKs, 

considerades “early-genes”, d’inducció ràpida després d’una lesió. De cada punt 

de presa de mostra s’han recollit quatre condicions diferents (CTL, Li, KA i KA-

Li). 

Les mostres (5 o 10 seccions de cultiu) es recullen amb PBS 1X fred i es 

congelen en N2 líquid. S’empren 100-200 µl de tampó de lisi 1XSR (a partir del 

4XSR30) pre-escalfat a 100ºC per a l’homogenització de les mostres. Els talls es 

disgreguen manualment amb l’ajut d’una xeringa, es bullen a 100 ºC durant 5 

min, es soniquen entre 3-5 segons i finalment es centrifuguen durant uns 15 min a 

12000 rpm. Se’n recupera el sobrenadant i es valora la concentració de proteïna 

segons el mètode de Folin-Lowry (Lowry i col., 1951) utilitzant el “Dc Protein 

Assay” (BioRad, Hercules, CA; reactiu A # catàleg 500-0113 i reactiu B # catàleg 

500-0114). 

Un cop quantificades, es preparen totes les mostres a una mateixa 

concentració de proteïna (uns 20-30 µg de proteïna) afegint tampó de càrrega 

4XSS31 i un 5-10% β-mercaptoetanol (Sigma, St. Louis, MO; # catàleg M7154).  

 

� L’electroforesi: Per a la separació de les proteïnes presents en els extractes 

totals s’han utilitzat gels d’acrilamida (PolyAcrylamide Gel Electroforesis, PAGE) 

en presència del detergent sodium dodecil sulfate (SDS). El detergent aniònic SDS 

actua solubilitzant i desnaturalitzant la major part de les proteïnes de l’extracte. 

A més, confereix una càrrega catiònica determinada a cada proteïna, fet que 

permet la separació de les proteïnes de la mostra segons el seu pes molecular. 

Quan es sotmet la mostra a un camp elèctric, les proteïnes migren cap a l’ànode 

amb més o menys velocitat si són de tamany petit o gran, respectivament.  

S’han emprat com a suport físic gels separadors del 10% d’acrilamida-

bisacrilamida i gels apiladors del 4%, partint d’una barreja d’acrilamida-
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bisacrilamida del 30% (Bio-Rad, Hercules, CA, # catàleg 161-0158) que s’ha forçat 

a polimeritzar amb l’aplicació dels catalitzadors persulfat amònic al 10% (Sigma, 

# catàleg a-1610700) i de TEMED (Sigma, # catàleg T9281). La separació 

electroforètica es realitza amb un running buffer a pH 8,323, amb l’amperatge 

constant a 25 mA/gel i durant 1 h a RT. 

 

� L’electrotransferència: un cop separades les proteïnes en els gels, es 

transfereixen a una membrana de PVDF (ImmobilonTM-P, Millipore, Bedford, MA) 

amb tamany de porus 0,45 µm. Abans d’utilitzar-les, les membranes es rehidraten 

amb metanol 100%, alguns rentats amb H2O mQ i un últim rentat amb tampó de 

transferència-20%metanol32. També es posen en remull amb el mateix tampó de 

transferència dos retalls de paper de filtre (Blotting Paper GB005, Acefesa, # 

catàleg 10 426 994). Es prepara el sandwitch paper-membrana-gel-paper (des de 

l’ànode al càtode, respectivament) damunt de l’aparell d’electrotransferència 

continu en semi-sec (Bio-Rad, Hercules, CA). Les condicions utilitzades són de 22 

V i 6 mA/cm2 per membrana, durant 1 h. 

 

� La immunodetecció: es realitza un bloqueig de la membrana amb tampó B21 

durant 1 h a temperatura ambient i amb agitació suau. Es retira l’excés de 

bloqueig fent rentats amb TBS-T34 i un últim rentat amb tampó I22, en el qual 

dissoldrem l’anticòs primari: anti-JNK/SAPK i anti-GSK3β (Ser9). La incubació és 

de 24 h a 4ºC i amb agitació suau. Per retirar l’excés d’anticòs primari, les 

membranes es renten amb TBS-T34. Seguidament, s’incuben a RT amb els 

anticossos secundaris anti-Igs de ratolí o de conill conjugats amb peroxidasa 

(1/5000; Amersham Biosciences, Buckinghamshire, UK; taula 3). Per últim, es 

revela la membrana amb el SuperSignal Chemiluminiscence Detection Kit (Pierce, 

Rockford, IL, # catàleg 34075). Aquest sistema de detecció de l’activitat 

peroxidasa es basa en l’excitació de la molècula de luminol en presència de 

peròxid d’hidrogen. Quan el luminol retorna al seu estat basal de baixa energia, 

emet llum, que s’amplifica mitjançant aquest kit. 

Les membranes s’han incubat amb més d’un anticòs primari, com l’anti-

GSK3β (1/2500) i l’anti-β-actin (1/5000), per al control de càrrega necessari a 

l’hora de la quantificació de la senyal. Per tal d’eliminar els anticossos utilitzats 

prèviament, es realitza una incubació de la membrana durant 30 min a 57 ºC 
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amb 50 ml de solució d’stripping26 i seguidament es pot reiniciar el protocol 

d’incubació de la membrana amb el bloqueig i un nou anticòs primari. 

 

� La quantificació de la intensitat del senyal: S’ha utilitzat el software Quantity 

One 4.6.3 (Bio-Rad, Hercules, CA) per a valorar la intensitat de bandes. Sempre 

s’ha ajustat el valor d’intensitat segons el fons o background de la membrana.  

 

� La tinció de la membrana: Un cop les membranes s’han utilitzat convenientment 

per al test dels diferents anticossos, es comprova la càrrega de proteïnes fent-ne 

la tinció amb solució de tinció27 durant 10 min a RT. Es contrasten amb la solució 

de decoloració25 i es deixen assecar sobre un paper de filtre.  

En ocasions, s’ha emprat la tinció amb plata de les membranes per tal 

d’obtenir un marcatge permanent. Utilitzant el protocol del Gallyas stainning, es 

renta la membrana amb acetat de sodi 1%, després es sensibilitza amb tiosulfat 

de sodi al 0,1% i s’incuba amb la solució Gallyas (Gallyas A28: Gallyas B29, 1:1) 

una barreja preparada al moment. Finalment, s’atura la reacció amb àcid acètic 

diluït al 10% i es deixa assecar la membrana sobre un paper de filtre. 

 

17. LA HIBRIDACIÓ IN SITU  SOBRE TALLS SERIATS. 

S’ha partit d’uns plàsmids cedits amablement pel laboratori del Dr. Ronald W. 

Oppenheim, que contenen clonat el cDNA dels gens de pollastre codificants pel 

receptor de GDNF c-Ret (subclonat en un plàsmid pBluescriptKS) i pel co-receptor del 

GDNF GFRα-1 (subclonat en un plàsmid pGEM). Ambdós plàsmids contenen a la zona 

de clonació múltiple dos promotors de naturalesa fàgica (T3 i T7) amb orientació 

invertida que permeten l’obtenció regulada de les ondes “sentit” i “anti-sentit”.  

 

17.1. Obtenció i marcatge de les sondes. 

Les ribosondes “sentit” i “anti-sentit” dels dos gens s’han obtingut seguint el 

protocol establert per la casa comercial dels plàsmids i tal com s’indica en la taula 

següent:  
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PLÀSMID SONDA “SENTIT” SONDA “ANTI-SENTIT” 

Linearització: KpnI Linearització: SacI pBluescript II KS  

(c-ret) 

 

Transcripció: RNA pol T7 Transcripció: RNA pol T3 

Linearització: SpeI Linearització: ApaI pGEM  

(GFR-αααα1) Transcripció: RNA pol T7 Transcripció: RNA pol SP6 

 

Taula 4. Característiques dels plàsmids utilitzats.   

 

Durant l’etapa de la transcripció, 2 h a 37ºC, s’ha administrat una barreja de 

desoxinucleòtids trifosfat (dNTPs), alguns d’ells conjugats amb digoxigenina (dig-

UTPs). Per aquesta raó, disposarem de sondes marcades amb aquesta molècula. 

Passat aquest temps, s’incuben les mostres durant 10 min a 65ºC per tal d’inactivar 

les polimerases i aturar la reacció de síntesi. Un cop obtingudes les sondes es duu a 

terme la destrucció de les cadenes de DNA motlle afegint a la barreja 1 µl de DNAsa, 

es deixa actuar durant 30 min a 37ºC. Després sotmetem les mostres durant 10 min a 

65ºC per tal de destruïr l’enzim. Per últim, es realitza una hidròlisi alcalina 

controlada amb 0,4 M NaHCO3 i 0,6 M Na2CO3 a 60ºC per fragmentar el producte 

resultant en petits fragments de 200-300 bp. El temps destinat a aquesta hidròlisi 

dependrà de la longitud de la sonda. Finalment, es precipita el producte amb etanol 

durant un mínim de 2 h a -20ºC, es centrifuga durant 15 min a 4ºC, es resuspèn el 

pellet amb H2O mQ lliure de RNAses i s’emmagatzemen les sondes a -80ºC fins al seu 

ús. 

S’ha determinat la concentració final de les sondes fent un banc de dilucions 

de les sondes problema en paral·lel a una sonda control de concentració coneguda. 

Ambdues sondes, de c-Ret i GFRα-1, s’han utilitzat a una concentració final de 400 

ng/ml. 

 

 17.2. La hibridació in situ. 

Les mostres de cultius organotípics de diferents punts de cultiu (0, 2, 7, 14, 21 i 

28 div) cultivades en condicions CTL o amb presència de GDNF 50 ng/ml al medi de 

cultiu s’han fixat durant 24 h a 4ºC amb PFA 4%-TF 0,1M11. Després, s’han 
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criopreservat amb sacarosa 30%-TF 0,1 M20 durant un mínim de 48 h a 4ºC i finalment 

s’han inclòs en blocs de medi d’inclusió “Tissue Freezer Medium” (Triangle 

Biomedical Sciences, Durham, NC; # catàleg 72592). De cada rodanxa de cultiu s’han 

obtingut subseccions seriades de 16 µm de gruix que s’han recollit en portaobjectes 

recoberts amb silà (Sigma, St. Louis, MO; # catàleg 87406). 

A l’inici del protocol es realitza una post-fixació amb PFA 4%-TF 0,1 M11 durant 

15 min seguida d’un tractament de permeabilització amb una solució de 

trietanolamina 0,1 M en 0,25 % d’anhídrid acètic durant 10 min. Després, les mostres 

es sotmeten a una bateria d’alcohols de graduació creixent (70%, 96%, 100%) abans 

de la prehibridació amb el tampó d’hibridació44 sense la sonda durant 2h a 50ºC. Es 

tracten les seccions durant 15 min a 68 ºC i tot seguit s’afegeix la sonda 

desnaturalitzada (c-Ret i GFRα1, 400 ng/ml concentració final) en tampó 

d’hibridació44 durant 16-20 h a 55ºC. Passat el temps d’hibridació, es realitzen una 

sèrie de banys astringents, el primer amb 2X SSC amb el 50% fornamida durant 30 min 

a 50ºC i el segon amb 0,1X SSC i 10 mM DTT durant 45 min, primer a 50ºC i després a 

60ºC. Es bloquegen les mostres durant 1 h i després s’incuben els talls amb un anticòs 

anti-digoxigenina conjugat amb fosfatasa alcalina (1/1000, Roche Diagnostics, GmbH, 

Mannheim, Alemanya; # catàleg 11 093 274 910). Per al revelat s’incuben les mostres 

amb el substrat comercial nitroblue tetrazolium chloride/5-bromo-6-chloro-3-

indolyl-phosphate, 4-toluidine salt (NBT/BCIP, Roche Diagnostics, GmbH, Mannheim, 

Alemanya; #  catàleg 11 681 451 001) a RT durant 16-24 h i en la foscor. La reacció 

s’atura amb una solució de 100 mM Tris i 1 mM EDTA a pH 8,1. Finalment, es munten 

les mostres amb DPX. 

 

18. LA DETECCIÓ DE GLUTAMAT 

S’han recollit els medis de cultiu dels experiments on s’han administrat les 

toxines mitocondrials. Els punts de cultiu escollits són els 9 DIV, 12 DIV i 14 DIV 

després d’aplicar àcid malònic a les dosis de 10 mM, 20 mM i 50 mM o àcid 3-NP a les 

dosis de 25 µM, 50 µM i 100 µM. Mitjançant la utilització del Amplex Red Glutamic 

Acid/Glutamate Oxidase Assay Kit (Molecular Probes, Eugene, OR; # catàleg 12221) 

de detecció de L-glutamat s’ha valorat la concentració de glutamat present al medi 

després d’aquests tractaments. 

És un mètode altament sensible on l’àcid L-glutàmic present en una mostra 

s’oxida per l’acció de l’enzim glutamat oxidasa, generant com a productes de reacció 
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α-ketoglutarat, NH3 i H2O2. Com que en la barreja de reacció també hi ha presents L-

alanina i L-glutamat-piruvat transaminasa, es regenera altre cop àcid L-glutàmic a 

partir de α-ketoglutarat. Aquesta reacció d’oxidació/transaminació cíclica s’esdevé 

moltes vegades permetent que s’amplifiqui la quantitat de H2O2 generada. En una 

subsegüent reacció catalitzada per la peroxidasa de rave, el reactiu 10-acetyl-3,7-

dihydrophenoxazine (Amplex Red) reacciona amb una estequiometria d’1:1 amb el 

H2O2 present i es genera d’aquesta forma la resorufina, un producte fluorescent. 

Es treballa amb les mostres de medis per duplicat seguint les indicacions del 

manual de la casa comercial que a grans trets consisteix en preparar una sèrie de 

controls (positiu: H2O2 i negatiu: RB 1X) i una patró d’àcid L-glutàmic de 0-20 µM a 

partir d’una solució stock de 200 µM preparada en reaction buffer 1X (RB1X; 

subministrat en forma de RB 4X en el propi kit). Seguidament, es dilueixen les 

mostres de cultius organotípics 1:1 en RB 1X i s’incuben totes les condicions (patró, 

mostres i controls) amb la solució de treball Amplex Red45 durant 30 min a 37ºC, 

protegint-ho de la llum. Finalment, es mesura la fluorescència amb una λ excitació = 530 

nm i una λ emissió = 590 nm amb el fluorímetre Infinite 200 (Tecan Trading AG, 

Switzerland). La fluorescència de les mostres de medis s’interpolaran als obtinguts a 

la recta patró de L-glutamat i s’obtindrà així la concentració de glutamat (µM) 

present a les mostres. 

 

19. L’ANÀLISI ESTADÍSTICA  

Les dades s’han processat amb el programari SPSS 15.0 i s’han expressat 

sempre com a la mitjana ± SEM d’almenys 3 experiments independents, a no ser que 

s’indiqui d’altra manera. L’anàlisi estadística aplicada és l’ANOVA d’un únic factor, 

seguida del test de Bonferroni o LSD. En algun experiment on únicament es 

comparaven dues condicions s’ha utilitzat el test de la t-Student. En alguna ocasió, 

també s’ha emprat un test no paramètric com el test de Kruskall-Wallis seguit del 

test de Mann-Withney. En aquest cas, s’ha ajustat la significació final tenint en 

compte el nombre de valoracions estadístiques realitzades. Els valors d’una 

probabilitat inferior a 0,05 s’han acceptat com a estadísticament significatius. 
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PRIMER OBJECTIU: Estudi dels requeriments tròfics per a la supervivència a 

llarg termini i dels diferents mecanismes de neurodegeneració de les MNs de la 

medul·la espinal de l’embrió de pollastre en un sistema de cultiu organotípic. 
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1. ESTUDI DELS REQUERIMENTS TRÒFICS PER A LA SUPERVIVÈNCIA A LLARG 

TERMINI I DELS DIFERENTS MECANISMES DE NEURODEGENERACIÓ DE LES MNs 

DE LA MEDUL·LA ESPINAL DE L’EMBRIÓ DE POLLASTRE EN UN SISTEMA DE 

CULTIU ORGANOTÍPIC. 

Amb la intenció de poder disposar d’un sistema in vitro per al manteniment 

de les MNs madures aviars a llarg termini, en aquest primer treball hem desenvolupat 

un sistema de cultiu organotípic de seccions de medul·la espinal lumbar d’embrions 

de pollastre E16, una edat on les MNs en desenvolupament són molt similars a les 

MNs de l’adult segons varis índexs de maduració. Per exemple, les MNs no moren en 

situació d’axotomia. A mesura que té lloc la maduració, la supervivència de les MNs 

de l’embrió de pollastre esdevé cada cop més independent dels senyals provinents de 

la musculatura. Així, les MNs són vulnerables a l’axotomia (amputació de la pota) en 

l’etapa d’E12 i en les anteriors, però la mateixa manipulació no afecta d’una manera 

particularment significativa la supervivència de les MNs quan s’efectua a l’edat d’E14 

o en etapes posteriors (Houenou i Oppenheim, 1994 i dades pròpies no publicades). 

Hem trobat que l’amputació unilateral de la pota a E7 provoca la mort d’un 72% de 

MNs a E10 a nivell del costat ipsilateral/operat en relació amb el costat 

contralateral/no operat (nombre de MNs a E10: costat ipsilateral=10490, costat 

contralateral=3030; n=7 embrions per condició). La mateixa operació a E12 provoca 

la mort del 41% de MNs al costat ipsilateral vs el costat contralateral quan examinem 

els embrions al cap de 4 dies (nombre de MNs a E16: costat ipsilateral=9390, costat 

contralateral= 5730; n=6 embrions per condició). Per contra, només mor un 5% de 

MNs durant el mateix període de temps quan l’operació s’efectua a E16 (nombre de 

MNs a E20: costat ipsilateral=9698, costat contralateral=9195; n=5 embrions per 

condició). A més, en l’embrió de pollastre E16, ja ha tingut lloc el fenomen fisiològic 

de la regressió de la innervació polineuronal de la musculatura esquelètica, donant 

com a resultat un patró de sinapsi muscular pròpia del sistema neuromuscular adult 

(Bennet i col., 1983; Lichtman i Sanes, 2003). 

 

1.1. En cultius organotípics de medul·la espinal, les MNs madures moren en 

absència d’un suport tròfic exogen. 

Els primers experiments realitzats van consistir en incubar les seccions de 

medul·la espinal en presència de sèrum, sense cap altre tipus de suport tròfic 

addicional, examinant l’evolució dels cultius a diferents temps in vitro. Un cop 

cultivades, les seccions de medul·la espinal es sotmetien a una immunohistoquímica 
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(IHQ) amb l’anticòs anti-Hu. A l’inici del cultiu (0 DIV), les neurones Hu+ es troben 

àmpliament distribuïdes per tota la substància grisa i rarament apareixen cèl·lules 

marcades a la substància blanca. L’immunomarcatge d’Hu està localitzat 

principalment al citoplasma del soma neuronal i mostra un patró granular fi que, en 

ocasions, es detecta a la part proximal de les projeccions neuronals. Tot i que els 

nuclis no resulten marcats, típicament apareixen unes partícules intranuclears 

positives que inclouen els nuclèols. La immunoreactivitat (IR) per Hu és més intensa 

a la banya ventral, on les neurones que tenen el soma de major tamany 

(àrea=500µm) i una forma angulosa, que corresponen a les típiques MNs de tipus alfa, 

hi poden ser fàcilment identificades. Totes les MNs Hu+ també són positives per 

GluR2/3, que localitza les subunitats GluR2 i GluR3 dels receptors de glutamat de 

tipus AMPA. A més, el 49,6% (±5,4; n=389 MNs) d’aquestes presenten una intensa 

positivitat a GluR2/3. De la mateixa manera, el 91,4% (±1,7; n=709 MNs) de les MNs 

Hu+ també demostren positivitat pel transportador vesicular de l’acetilcolina 

(VAchT). Amb la finalitat de localitzar les MNs de la LMC en les seccions de cultiu 

s’han emprat de manera habitual els marcatges d’Hu, GluR2/3 i VAchT, entre 

d’altres. 

En absència de FTs, la majoria de les MNs dels cultius organotípics moren. Ja 

des de 2 DIV, el 43% de la població inicialment present a la LMC es perd i, als 7 DIV 

només hi resta el 23% de MNs (figures 1A, 1B, 1F). Entre 7 i 14 DIV, el percentatge de 

MNs segueix disminuint fins a un 10% i, als 28 DIV només en resta un 5% (figures 1A, 

1D, 1H). En tots aquest punts de cultiu, la majoria de les MNs que sobreviuen 

presenten una morfologia normal i un grau de marcatge per Hu des d’intens a 

moderat. Tot i això, algunes MNs tenen una morfologia arrodonida, amb un nucli en 

posició excèntrica, mostrant una pèrdua progressiva del marcatge per Hu des del 

centre cap a la perifèria del soma de la MN (figura 1F). Aquestes MNs degenerants 

presenten un marcatge per Hu molt dèbil que, en ocasions, queda restringit 

únicament a la perifèria del citoplasma. A més, aquestes MNs degenerants 

exhibeixen una clara desorganització i atròfia neurítica quan es realitza la IHQ amb 

TuJ-1, que posa de manifest la β-tubulina neuronal (figures 1K-1M). Quan es realitza 

una exploració amb el marcatge amb PI o DAPI, aquestes MNs degenerants presenten 

un nucli dismòrfic, que s’identifica com a nucli hiperconvolut amb procediments de 

microscòpia electrònica (veure més endavant). El percentatge de MNs globoses 

detectat als diferents temps in vitro es mostren a la figura 1J. El nombre de MNs 

degenerants incrementa a partir de 0 DIV fins a obtenir-se un pic a 7 DIV i aquest 

fenomen coincideix amb la pèrdua ràpida de MNs (veure més endavant). Aquesta 



RESULTATS-I 

 

 94 

davallada dràstica del nombre de MNs a mesura que avança el cultiu va acompanyada 

d’una reducció del tamany del soma després de la primera setmana de cultiu, 

havent-hi una disminució del 36,9% entre 7 i 14 DIV i una davallada addicional del 

7,9% durant els últims 14 DIV (figura 1N). Les interneurones situades a la substància 

grisa intermèdia (IGM) també moren de manera massiva al llarg del cultiu ja que es 

detecta una pèrdua progressiva de la densitat cel·lular d’aquesta regió als 7 DIV que 

s’agreuja fins als 28 DIV (figures 1B, D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. L’administració de GDNF exogen pot prevenir la degeneració i la mort de les MNs en els 
cultius organotípics de medul·la espinal d’embrió de pollastre (E16). A: Percentatge de MNs que 
sobreviuen en absència (quadrats) o presència de GDNF (50 ng/ml) al llarg de tot el cultiu (cercles 
negres) o només fins als 6 DIV (cercles blancs) (n=20-35 hemimedul·les per condició; 4 experiments 
independents; les dades s’expressen com a percentatge de la mitjana±SEM de les MNs presents en 
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seccions de medul·la E16 sense cultivar). B–I: Immunohistoquímica contra Hu en seccions de 7 DIV 
(B,C,F,G) i 28 DIV (D,E,H,I) mantingudes en cultiu en absència (B,D,F,H) o presència (C,E,G,I) d’una 
concentració de 50 ng/ml de GDNF. S’han dibuixat amb línies discontínues les columnes motores laterals 
a B–E. En absència de GDNF, als 7 DIV hi ha una pèrdua de MNs (B,F) i la presència de diverses MNs 
globoses de perfil degenerant (fletxes i imatge insertada a F); en absència de GDNF, només sobreviuen 
algunes MNs fins a 28 DIV (D,H). També s’aprecia una depleció d’interneurones de la substància grisa 
intermèdia en seccions cultivades sense GDNF (B,D). Per contra, el GDNF promou la supervivència a 
llarg termini de la majoria de MNs (C,E,G,I) i d’interneurones (C,E) de les seccions; la imatge insertada 
a G correspon a una MN sana a major augment. Tot i que algunes MNs de 28 DIV presenten l’aspecte 
anormal de MN degenerant (fletxes a I), la major part demostren una morfologia normal. J: Percentatge 
de MNs amb morfologia globosa (degenerants) detectades en seccions cultivades durant diversos DIV en 
absència o presència de GDNF exogen (50 ng/ml). K–M: Imatges de confocal de l’immunomarcatge de la 
β-tubulina neuronal (anticòs TuJ-1) en seccions de 7 DIV mantingudes en absència o presència de GDNF. 
K representa una reconstrucció tridimensional on apareixen MNs aparentment sanes i MNs degenerants. 
El pseudocolor correspon a un codi de profunditat. Les imatges insertades a K il·lustren l’atròfia 
neurítica de les MNs degenerants (imatge inferior de K) en comparació amb les MNs sanes (imatge 
superior de K). A L i M, el marcatge TuJ-1 (verd) s’ha combinat amb PI (vermell) per localitzar els 
nuclis. Les fletxes dins K representen el fort immunomarcatge TuJ-1+ al soma i a les neurites de les MNs 
sanes, en comparació amb l’aparença atròfica de les neurites (fletxes a M) de les MNs globoses (*). N: 
Tamany (µm2) del soma de les MNs dels cultius organotípics mantingudes en absència o presència de 
GDNF (n=200 MNs Hu+ per condició experimental; les dades s’expressen com a percentatge de la 
mitjana±SEM). Barres de calibració: E, 500 µm (aplicable a B-E); I, 200 µm (aplicable a F-I); imatges 
insertades a F i G, 40 µm; K, 100 µm; imatge insertada a K, 40 µm; L i M, 25 µm. 

 

L’activació astroglial, evidenciada per un augment del immunomarcatge de 

GFAP, té lloc en les seccions després de 7 DIV, quan es compara amb el marcatge 

present en seccions de 0 DIV (comparar figures 2B i 2A). A més a més, utilitzant 

l’anticòs anti-CD45 es posa de manifest la presència d’una abundant població 

microglial en aquests cultius (figures 2D-2F). 

Degut a la pèrdua de MNs en seccions mantingudes en cultiu durant 7 DIV, es 

va seleccionar aquest punt per a l’estudi dels possibles efectes promotors de la 

supervivència de diversos FTs administrats sols o en combinació amb d’altres. La 

majoria dels FTs emprats en aquest estudi són capaços de promoure la supervivència 

de MNs in vivo i in vitro (per revisió veure Oppenheim, 1996; Elliot i Snider, 1996; 

Sendtner i col., 2000; Brockington i col., 2004; Lambrechts i col., 2004). Malgrat que 

l’NGF no es considera com un possible agent tròfic per a les MNs també s’ha inclòs en 

aquest estudi perquè s’ha vist que és capaç de prevenir significativament la mort de 

MNs en l’embrió de pollastre després d’una deaferentació (Qin-Wei i col., 1994) i de 

l’axotomia (Houenou i col., 1994). Tot i la manca d’efecte del bFGF sobre la 

supervivència de les MNs embrionàries de pollastre (Oppenheim i col., 1992a) també 

s’ha testat aquest factor en els cultius organotípics perquè pot mantenir viables les 

MNs en cultius in vitro i també protegir-les enfront d’un dany axonal (Unsicker i col., 

1987; Arakawa i col., 1990; Gouin i col.,1996; Ikwasaki i col., 1997a). 
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Figura 2. El GDNF disminueix la immunoreactivitat de la micròglia i l’astròglia en els cultius 
organotípics de medul·la espinal. A–C: Imatges de microscòpia confocal de seccions de medul·la 
espinal E16 sense cultivar ( 0 DIV; A) o cultivades durant 7 DIV en absència (No TF; B) o presència (C) de 
GDNF. Les immunohistoquímiques s’han realitzat contra GFAP (astròglia, verd) i amb el DAPI (vermell) 
s’han ubicat els nuclis. El marcatge de GFAP en seccions de 0 DIV és difús (A) però augmenta 
d’intensitat en seccions de 7 DIV mantingudes en absència de GDNF (B); en canvi, l’aplicació de GDNF al 
medi mitiga la reacció astroglial (C). D–H: Imatges de microscòpia confocal de seccions de 7 DIV 
mantingudes en absència (No TF; D–F) o presència de GDNF exogen (G,H). Les immunohistoquímiques 
s’han realitzat contra CD45 sol (micròglia, verd; D,G) o en combinació amb l’anticòs anti-NP (vermell; 
E, F, H) i DAPI (blau, F); s’han dibuixat amb línies discontínues els límits de la secció i de la substància 
grisa a les imatges D i G. Les imatges D, G, E, i H mostren l’augment de la immunoreactivitat de CD45 a 
la LMC de seccions cultivades en medi basal, sense GDNF (D i E). F representa una imatge a major 
augment d’una MN apoptòtica envoltada de perfils microglials CD45+ (punta de fletxa); algunes MNs 
aparentment sanes contacten lleugerament amb la micròglia (fletxes). Barres de calibració: C, 50 µm 
(aplicable A-C); D, 200 µm (aplicable a D i G); E, 50 µm (aplicable a E i H); F, 20 µm. 

 

En primer lloc, s’ha valorat la capacitat de cada FT individual per a promoure 

la supervivència de les MNs, afegint-lo al medi de cultiu des de 0 DIV fins a 7 DIV. 

Amb la finalitat de determinar cada concentració òptima, de tots els FTs s’han testat 

les dosis de 1-200 ng/ml, exceptuant l’extracte muscular (MEX) que es va administrar 

a unes concentracions més elevades (150-600 µg/ml). La major part dels FTs testats 

han estat capaços d’augmentar significativament el nombre de MNs pel damunt del 

nivell basal obtingut en absència de suport tròfic exogen. La figura 3A mostra el 

nombre de MNs obtingut amb la concentració més efectiva de cadascun dels FTs 

testats. 
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Alguns d’aquests FTs (com l’IGF-1, la NT-3 i l’HGF) han demostrat només un 

efecte modest sobre el rescat de MNs fins als 7 DIV, mentre que d’altres (el TGF-ß1, 

el bFGF, el MEX, la CT-1, el CNTF, el VEGF i el GDNF) han descrit una potent acció 

tròfica sobre la supervivència de les MNs. Sorprenentment, una proporció 

significativa de les MNs rescatades per la majoria d’aquests FTs (el TGF-ß1, el bFGF, 

el MEX, la CT-1 i el CNTF) presentaven una morfologia anormalment arrodonida i amb 

el nucli excèntric, fets indicatius de degeneració (figura 3B). De fet, s’ha vist que les 

MNs degenerants que s’aprecien als 7 DIV de tractament amb el CNTF desapareixen 

quan es perllonga el tractament fins als 14 DIV (percentatge de supervivència de MNs 

als 14 DIV: GDNF, 93%±6,4% vs CNTF, 10,7%±1,1%; p<0,001; valors normalitzats de la 

mitjana±SEM respecte la condició GDNF de 7 DIV). 

Així, d’entre els FTs amb una potent acció a favor de la supervivència de les 

MNs dels cultius organotípics, només el GDNF i el VEGF són capaços de mantenir la 

supervivència de MNs aparentment sanes, ja que generen un baix percentatge de MNs 

globoses (figura 3B). lhora, en termes de dosi, el GDNF és quatre cops més potent 

que el VEGF. Les concentracions de GDNF superiors a 50 ng/ml no han fet augmentar 

el nombre de MNs als 7 DIV  (figura 3A, requadre interior). L’efecte del GDNF a la 

dosi de 50 ng/ml es mostra a les figures 1C i 1G (comparar amb les figures 1B i 1F). 

Cal remarcar que, a més de promoure la supervivència de MNs, aquesta concentració 

de GDNF també genera un augment destacable de la complexitat i de la densitat de 

la xarxa neurítica arreu de la secció, tal i com es mostra amb l’immunomarcatge de 

anti-TuJ-1 (comparar les figures 3D i 3C). El GDNF també  actua promocionant el 

creixement dels axons de les MNs: in vivo, els axons es projecten cap a fora de la 

medul·la espinal conformant l’anomenada arrel ventral però en el cas d’aquests 

cultius organotípics, degut a la falta d’un substrat adequat per al creixement axonal, 

els axons queden restringits al propi tall i, per aquesta raó, creixen en superfície 

(figures 3D i 3C). 

Malgrat la presència de GDNF en el  medi de cultiu, el percentatge de MNs 

VAChT+ disminueix dràsticament als 7 DIV (35,5%±3,6, n=400 MNs), no obstant, al cap 

de 7 dies de cultiu, aquest FT és capaç de mantenir el mateix percentatge de MNs 

intensament positives per GluR2/3+ que als 0 DIV (52%±5, n=200 MNs). Tot i 

administrar GDNF exogen, hi ha un cert percentatge de mort neuronal a la zona de la 

IGM de la secció(veure més endavant). El GDNF ha estat molt efectiu promovent la 

supervivència de moltes de les neurones presents en aquesta regió (figures 1C, 1E). A 

més a més, la presència de GDNF exogen ha fet disminuir clarament la IR per CD45 o 

la reacció microglial (figures 2G, 2H) i mitiga moderadament el marcatge per GFAP o 
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la reacció astroglial, reaccions trobades a nivell de la substància grisa, en 

comparació amb els cultius no tractats amb aquest FT (comparar les figures 2C i 2B). 

 

Figura 3. Efectes del tractament amb diversos factors neurotròfics sobre la supervivència de les MNs 
en els cultius organotípics de 7 DIV. A: Nombre de MNs presents a les seccions cultivades en presència 
de factors tròfics; després de testar diverses concentracions, es mostra la primera dosi que té 
efectivitat sobre la supervivència de les MNs (concentració indicada dins de cada barra). La gràfica 
insertada en A mostra l’assaig dosi-resposta del GDNF, on no es detecten diferències entre la 
concentració 50 ng/ml i les dosis superiors. B: Percentatge de MNs globoses (degenerants) presents als 
cultius deprés del tractament amb els diversos factors tròfics. D’entre aquests, el VEGF i el GDNF 
redueixen de manera significativa el nombre de MNs degenerants. (n=20-30 hemimedul·les; les dades 
mostren el promig de MNs±SEM en percentatge respecte la condició sense factor tròfic (No TF); A, 
*p<0,05 i **p<0,001 vs No TF; B, *p<  0,01 i **p< 0,001 vs no TF). C, D: Imatges de l’immunomarcatge de 
TuJ-1 en seccions de 7 DIV cultivades en absència (C) o presència (D) de GDNF exogen. La presència de 
GDNF genera una major densitat i complexitat de la xarxa neurítica. E: Efectes de les diverses 
combinacions de FTs sobre la supervivència de les MNs fins als 7 DIV. Tots els FTs s’han administrat a la 
concentració de 50 ng/ml. Només la combinació GDNF+TGFβ1 és capaç de rescatar un major nombre de 
MNs respecte el GDNF sol, però el TGFβ1 sol o en combinació incrementa les MNs degenerants respecte 
la condició de GDNF sol (n=20-25 hemimedul·les per condició experimental; les dades s’expressen com 
el percentatge de MNs±SEM vs No TF; *p<0,05 vs GDNF). Barra de calibració: C, 200 µm (aplicable a D). 

 

Diversos estudis suggereixen que diferents subtipus de MNs poden respondre a 

diferents FTs i que totes o quasibé totes les MNs requereixen més d’un FT provinent 

de vàries fonts que, actuant de manera cooperativa, fan òptima la supervivència de 

les MNs in vitro. Així, els factors neurotròfics podrien potenciar-se mútuament per 

actuar sobre la supervivència de les MNs (Hughes i col., 1993; Hanson i col., 1998; 

Gould i Oppenheim, 2004). Per aquesta raó, hem investigat si els altres FTs que 
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també promovien la supervivència de les MNs, en combinació amb el GDNF, podrien 

potenciar-ne l’acció neurotròfica. En un grup d’experiments, s’ha combinat el GDNF 

amb la CT-1, el CNTF, el VEGF i el TGFß1, FTs capaços de produir un rescat de MNs a 

través de diferents famílies de receptors. S’ha inclòs en l’estudi la combinació del 

TGFß1 amb el GDNF perquè s’ha demostrat que el TGFß1 pot actuar com a cofactor 

del GDNF en determinades poblacions neuronals (Krieglstein i col., 1998). En aquests 

experiments s’ha emprat la concentració final de 50 ng/ml de cada FT; encara que és 

una dosi subòptima, és suficient per a promoure el rescat d’un nombre significatiu de 

MNs quan s’administra individualment (dades no mostrades). La figura 3E evidencia 

que només la combinació GDNF+TGFß1 ha fet augmentar significativament el 

percentatge de MNs que sobreviuen en el cultiu en relació amb la condició de GDNF 

sol. No obstant, una observació acurada de la morfologia d’aquestes MNs rescatades 

per la combinació GDNF+TGFß1 demostra que incrementa de manera significativa el 

percentatge de MNs d’aspecte degenerant, quan es compara amb la condició del 

GDNF sol (10%±1,5, n=1348 vs 1,3%±0,2, n=2174, respectivament; p<0,05). 

Conjuntament, aquests resultats demostren que el TGFß1 no millora els efectes 

tròfics del GDNF administrat individualment. 

 

1.2.  El GDNF promou la supervivència a llarg termini i el creixement de les MNs 

en els cultius organotípics. 

En relació amb el nombre de MNs presents en seccions no cultivades de 0 DIV, 

el GDNF és capaç de rescatar de la mort a un 82%, un 75% i un 70% de MNs després de 

14 DIV, 21 DIV i 28 DIV (últim punt de cultiu estudiat) (figura 1A). Si es compara amb 

les seccions cultivades en absència de FT, el percentatge de MNs degenerants es 

redueix administrant GDNF al cultiu (figura 1J). A més, la presència de GDNF provoca 

un augment molt significatiu del tamany del soma neuronal: des de 7 DIV a 14 DIV, 

l’àrea del soma incrementa un 34% i durant els següents 7 DIV té lloc un mínim 

augment del tamany del soma del 4,5%. En canvi, no s’han detectat canvis 

significatius en aquest paràmetre entre 21 DIV i 28 DIV (figura 1N). 

L’anàlisi de la ultraestructura de les MNs d’aquestes seccions mantingudes   

durant més de 7 DIV en presència de GDNF exogen ha revelat la presència de botons 

sinàptics a nivell de la superfície dels somes de les MNs, tot i que en una menor 

densitat que la detectada en mostres obtingudes d’individus in vivo de la mateixa 

etapa de desenvolupament. L’organització estructural dels orgànuls citoplasmàtics i 
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dels terminals presinàptics han estat molt ben preservades (figura 4A) fins i tot 

després de 28 DIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ultrastructura de les MNs en cultius organotípics. A: MN sana present en una secció 
cultivada en presència de GDNF fins als 14 DIV. El nucli (n) i els orgànuls citoplasmàtics es mantenen 
ultrastructuralment intactes; puntes de fletxa, mitocondris. Imatge insertada en A: detall d’un 
terminal sinàptic en contacte amb el soma de la MN (groc). B: MN en procés de mort apoptòtica 
detectada en una secció cultivada durant 2 DIV en absència de FT. Mostra un citoplasma electrodens, la 
pèrdua de l’embolcall nucler i l’aparició de masses esfèriques de cromatina condensada (*). C: MN 
degenerant present en una rodanxa de 2 DIV. Presenta un nucli hiperconvolut (blau) però absència 
d’alteracions ultrastructurals en els mitocondris (puntes de fletxa). Figura insertada a C: detall d’un 
nucli hiperconvolut (blau) que no mostra condensació de la cromatina nuclear i preserva l’embolcall 
nuclear. D: MN d’una secció de 7 DIV que presenta un nucli hiperconvolut (blau) en avançat estat de 
degeneració. En aquest moment, els mitocondris apareixen alterats per dilatació de la matriu (puntes 
de fletxa), s’acumulen vacúols i estructures autofàgiques (magenta) i es condensen determinades zones 
del citosquelet (*). Imatge insertada a D: detall d’un nucli hiperconvolut (blau) que mostra una envolta 
nuclear multilaminar. Barres de calibració: A-D, 2 µm; imatges insertades a A i D, 0,5 µm; imatge 
insertada a C, 1 µm. 

 

Seguidament, ens hem preguntat si el GDNF exogen havia de ser aplicat a les 

seccions al llarg de tot el cultiu o si, per contra, l’administració de GDNF únicament 

durant la primera setmana del cultiu era suficient per a obtenir el rescat d’un 

nombre significatiu de MNs als 28 DIV. La primera setmana in vitro sembla ser 

necessària per l’adecuació i la recuperació del cultiu, tal i com demostren estudis de 
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microscòpia electrònica realitzats durant aquesta primera setmana in vitro (dades no 

mostrades). Per aquesta raó, en alguns dels cultius, el tractament amb GDNF es va 

aturar als 6 DIV i les seccions es van seguir cultivant durant 1, 8, 15 i 22 dies (això 

representa els punts de 7, 14, 21 i 28 DIV, respectivament; veure la figura 1A). Amb 

aquests experiments no es va apreciar una davallada del nombre de MNs fins als 21 

DIV, on el percentatge de MNs és un 38% inferior a l’obtingut en experiments on 

l’aplicació del GDNF ha estat de forma constant. Tot i això, el nombre de MNs als 21 

DIV en aquests experiments de privació de GDNF segueix essent un 40% superior que 

en aquells cultius de 21 DIV on mai s’ha aplicat el GDNF. A més, els experiments de 

privació de GDNF també permeten que les MNs augmentin un 20% el tamany del soma 

entre els 7 DIV i 14 DIV (valor significativament inferior a l’obtingut quan 

l’administració del GDNF és constant) després del qual hi ha una dràstica davallada 

d’aproximadament un 24% (figura 1N). Per tant, en els cultius organotípics de 

medul·la espinal d’embrió de pollastre, només l’aplicació continuada de suport tròfic 

és capaç de promoure la supervivència i el creixement d’una gran part de les MNs 

durant almenys 4 setmanes in vitro. 

Per tal d’explorar si la supervivència a llarg termini de les MNs privades de 

GDNF als 6 DIV podia ser deguda a la presència de d’una font de GDNF endògena al 

cultiu, es van administrar dues dosis d’un anticòs policlonal contra GDNF (0,5 i 1 

µg/ml) al medi de cultiu a partir dels 6 DIV. En estudis previs realitzats fins a 7 DIV 

havíem vist que aquestes concentracions d’anticòs administrades conjuntament amb 

el GDNF (50 ng/mL; figura 5A) disminuïen la supervivència de les MNs en un 50% 

respecte la condició CTL (anti-GDNF 0,5 µg/ml, 37,17%±4,2 n=30; anti-GDNF 1 µg/ml, 

48,36%±4,2 n=17; valors en percentatge±SEM, respecte la condició CTL). El nombre 

de MNs Hu+ presents en les seccions de 14 DIV, privades de GDNF i tractades amb 

l’anticòs bloquejant contra GDNF des dels 6 DIV es mostra a la figura 5B. El 

tractament amb les dues dosis de l’anticòs bloquejant no ha provocat una reducció 

significativa del nombre de MNs presents als cultius de 14 DIV (GDNF, 102,08%±5,9 

n=18; +anti-GDNF 0,5 µg/ml, 96,01%±3,9 n=23; +anti-GDNF 1 µg/ml, 84,40%±5,3 

n=32; valors en percentatge±SEM vs condició GDNFdep 6 DIV), suggerint que 

possiblement no hi ha  una font endògena de GDNF responsable de la supervivència 

de les MNs durant aquest període de privació de factor tròfic.  
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Figura 5. L’aplicació al medi d’un anticòs 
bloquejant de GDNF als cultius 
organotípics privats de GDNF no modifica 
la supervivència de les MNs fins als 14 
DIV. La gràfica A mostra el nombre de MNs 
Hu+ en els cultius de 7 DIV en presència de 
GDNF (50 ng/ml, CTL) o d’una combinació 
de GDNF amb l’anticòs bloquejant de GDNF 
(50 ng/ml+0,5 µg/ml o 1 µg/ml). *p<0,001 
vs CTL (n=17-30, 2 experiments 
independents). La gràfica B mostra el 
nombre de MNs presents en cultius de 14 
DIV. Algunes seccions, als 6 DIV s’han 
sotmès a una privació de GDNF (GDNF dep 6 
DIV). En el mateix moment, algunes 
seccions s’han suplementat amb 0,5 µg/ml 
o 1 µg/ml d’anti-GDNF. ns, no significatiu 
vs CTL o GDNFdep 6 DIV (n=18-32, 2 
experiments independents). Tots els valors 
s’expressen en percentatge (mitjana±SEM) 
respecte la condició CTL 14 DIV.  

 

 

S’ha proposat que, tal i com succeeix en d’altres tipus neuronals (Barde i col., 

1980; Lindsay, 1988; Larmet i col., 1992; Buchman i Davies, 1993; Homma i col., 

1994; Blashcke i col., 1996), les MNs podrien canviar el seu requeriment tròfic en 

relació amb el seu grau de maduració (Eagleson i Bennett, 1986). Com que el GDNF 

no és capaç de promoure la supervivència a llarg termini de totes les MNs presents a 

6 DIV, hem investigat si era possible augmentar el percentatge de MNs que 

sobreviuen fins als 28 DIV afegint altres FTs als cultius. Per aquests experiments, hem 

triat el CNTF, la CT-1 i el VEGF, ja que són els FTs que millor afavoreixen la 

supervivència de les MNs quan són administrats durant els primers 7 DIV. S’han 

utilitzat diferents protocols d’administració: en un dels grups de cultius, 

l’administració de GDNF s’atura als 6 DIV i aleshores s’afegeix una dosi de 50 ng/ml 

de CNTF, CT-1 o VEGF, sols o en combinació triple, fins al final de l’experiment. En 

un altre grup d’experiments en paral·lel, el GDNF es va administrar permanentment 

durant tot l’experiment però el CNTF, CT-1 o VEGF es van afegir al cultiu als 6 DIV. 

Tal i com es mostra a la figura 6, l’administració de qualsevol dels tres FTs per 

separat o combinats quan el GDNF s’havia deixat d’administrar des de 6 DIV resulta 

ser un tractament molt menys efectiu que l’administració permanent de GDNF fins 
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als 28 DIV. A més, tampoc es troben diferències significatives en quant a rescat de 

MNs entre l’anterior tractament i la combinació quàdruple de GDNF+CNTF+CT-

1+VEGF al llarg de tots els 28 DIV. 

 

 

Figura 6. Percentatge de MNs presents als 
cultius organotípics de 28 DIV mantinguts en 
presència de FTs individuals o combinats. 
Les seccions s’han tractat amb GDNF fins a 6 
DIV i, a partir d’aquest punt, s’han mantingut 
en absència de FT (No TF) o amb GDNF, CNTF, 
CT-1 o VEGF sols o combinats (CNTF+CT-1 
+VEGF; GDNF+CNTF+CT-1+VEGF). Tots els FTs 
s’han utilitzat a la concentració de 50 ng/ml. 
El recompte de MNs s’ha dut a terme sobre 
seccions processades per immunodetecció 
d’Hu (n=50 hemimedul·les per condició 
experimental, 4 experiments independents; 
les dades s’expressen com la mitjana±SEM en 
percentatge respecte el nombre de MNs Hu+ 
de seccions de 6 DIV tractades amb GDNF 
(línia discontínua); *p<0,01 i **p<0,001 vs 
GDNF 28 DIV). 

 

 

1.3.  El GDNF estimula l’expressió del receptor c-Ret i del co-receptor GFRαααα1 en 

les MNs dels cultius organotípics. 

En la MN embrionària, el GDNF s’uneix específicament i preferent al receptor 

GFRα1 però senyalitza a través del receptor tirosina quinasa Ret (Henderson i col., 

1994; Sariola i Saarma, 2003). L’activació de Ret promou la supervivència cel·lular, 

la diferenciació, la proliferació, la migració, la quimiotaxi, el creixement neurític i la 

plasticitat sinàptica (Kaplan i Miller, 2000; Sariola i Saarma, 2003). Les situacions 

com l’axotomia regulen a l’alça l’expressió dels receptors dels lligands de la família 

del GDNF (Bennett i col., 2000). Anteriorment, hem observat que el GDNF promou la 

supervivència a llarg termini (figura 1A), el creixement en superfície dels axons TuJ-

1+ per la secció de cultiu (figures 3D i 3C) i la diferenciació de les MNs (figura 1N) en 

el nostre model de cultiu organotípic de medul·la espinal. Per tant, és possible que 

l’existència de canvis en l’expressió dels receptors del GDNF (c-Ret i GFRα1) expliqui 

la potent acció tròfica del GDNF en aquests cultius. 

Hem realitzat hibridacions in situ (ISH) sobre seccions seriades de criostat a 

partir de rodanxes de medul·la cultivades en absència o presència de GDNF al medi 

durant diferents DIV. Respecte el marcatge d’una secció de medul·la E16 sense 

cultivar (figura 7J), l’expressió de c-Ret incrementa aproximadament un 20% durant 
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els primers 4 DIV en aquells cultius mantinguts en presència de GDNF (CTL 4 DIV, 

95,57%±1,40 n=142; GDNF 4 DIV, 118,25%±1,76 n=159; valors en percentatge±SEM 

respecte el marcatge de Ret seccions E16 0 DIV) i es manté fins als 7 DIV; a partir 

dels 7 DIV, la intensitat de c-Ret decreix fins a retornar al valor de partida a 14 DIV i 

mantenint-se fins als 28 DIV (figura 7I). Els cultius sense GDNF no mostren aquest 

increment de l’expressió del receptor c-Ret durant els primers 7 DIV, sinó que 

tendeixen a expressar menys trànscrit c-Ret durant tot el cultiu, en relació als cultius 

tractats amb GDNF. Les imatges de la figura 7 mostren el resultat de la ISH de c-Ret 

sobre les MNs presents a la LMC als 2, 4, 7 i 28 DIV, segons si les seccions s’han 

cultivat en absència (figures 7A-7D) o en presència de GDNF en el medi (figures 7E-

7H). En el cas de la ISH de GFRα1 (figura 8), l’expressió del co-receptor ha resultat 

seguir un curs temporal in vitro similar al que descriu c-Ret, ja que en els cultius 

tractats amb GDNF, l’expressió de GFRα1 incrementa fins al seu punt màxim durant 

els primers 7 DIV (CTL 7 DIV, 55,66%±2,33 n=82; GDNF 7 DIV, 123,73%±1,88 n=360; 

valors en percentatge±SEM respecte el marcatge de seccions E16 0 DIV). A partir de 7 

DIV també es va perdent l’expressió d’aquest coreceptor. Les seccions cultivades 

amb medi basal sense GDNF mostren una reducció de l’expressió de GFRα1 durant 

aquests primers dies, però al llarg del cultiu expressen GFRα1 amb la mateixa 

intensitat que els cultius tractats amb GDNF. 
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Figura 7. Variació de l’expressió del receptor c-Ret de MNs cultivades en presència o absència de 
GDNF exogen. Després de realitzar la hibridació in situ, s’han quantificat els nivells de mRNA de c-Ret 
(mitjana±SEM) presents a les MNs cultivades en absència (No TF) o presència de GDNF durant diversos 
DIV i s’han representat a la gràfica I com a percentatge de densitat òptica respecte la condició E16 
sense cultivar (0 DIV; J) (n=58-372 MNs, 2 experiments independents, *p<0,001 vs No TF del mateix 
punt; t-Sudent). Les imatges A-D mostren la detecció del mRNA de c-Ret en seccions cultivades (2, 4, 7 i 
28 DIV) en absència de GDNF, mentre que les imatges E-H mostren els nivells de c-Ret resultants de 
cultivar les seccions en presència de GDNF (50 ng/ml). Barres de calibració=100 µm. 

  

 

 

Figura 8. Variació de l’expressió del 
coreceptor GFRαααα1 en MNs cultivades en 
presència o absència de GDNF exogen. 
Després de realitzar la tècnica de la 
hibridació in situ, s’han quantificat els 
nivells de mRNA de GFRα1 (mitjana±SEM) 
presents a les MNs cultivades en absència 
(No TF) o presència de GDNF durant 
diversos DIV i s’han representat a la gràfica 
com a percentatge de densitat òptica 
respecte la condició E16 sense cultivar (0 
DIV; 7J) (n=59-594, 2 experiments 
independents, *p<0,001 vs No TF del 
mateix DIV, t-Student). 

 

 

 

Aquests resultats posen de manifest que l’administració de GDNF estimula 

l’expressió de c-Ret i de GFRα1 en les MNs espinals sobretot durant els primers 7 DIV 

del cultiu. Aquest fet sembla ser crucial per al rescat diferencial de MNs que descriu 

el GDNF durant la primera setmana del cultiu (figura 1A). 

 

1.4.  La inhibició de caspases bloqueja la mort de MNs en seccions de medul·la 

espinal cultivades en absència de suport tròfic. 

Per tal de conèixer la implicació de l’activació de caspases en la mort de MNs 

que s’esdevé en els cultius organotípics de medul·la espinal, s’ha detectat per IHQ 

de fluorescència (IHQ-F) el fragment actiu de caspasa-3 (Asp 175). Aquesta detecció 

s’ha combinat amb l’anticòs anti-Hu per tal de poder identificar correctament les 

MNs presents a la LMC. En seccions cultivades en absència de GDNF exogen, el 

percentatge de MNs caspasa-3 activa+ augmenta molt ràpidament, assolint un pic 

d’un 23,5% als 2 DIV (figura 9A i 9C). Després, hi ha una davallada molt marcada de 

les MNs positives per la caspasa-3 activa, coincident amb el període d’entre 2-7 DIV 

quan moren la major part de les MNs. En presència de GDNF al medi, s’aprecia un 

perfil temporal d’activació de caspasa-3 molt similar a l’anterior però que és 3,5 
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cops inferior en relació amb els cultius control (figura 9A i comparar 9D i 9C). Tot i la 

presència de GDNF, entre els 14 DIV i els 28 DIV també hi ha mort de MNs malgrat 

que no s’hi detecta cap tipus d’augment del nombre de MNs caspasa-3 activa+. 

Igualment, el tractament amb GDNF exogen no fa augmentar la IR per la caspasa-3 

activa en les interneurones de la IGM (comparar 9D i 9C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Anàlisi de la mort apoptòtica present als cultius organotípics de medul·la espinal. A: 
Percentatge de mort apoptòtica caspasa-3-dependent en cultius organotípics mantinguts en absència o 
presència de 50 ng/ml de GDNF. S’ha utilitzat un anticòs específic contra caspasa-3 activa per a la 
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valoració (n=20-30 hemimedul·les; en ocasions, les barres d’error són més petites que els símbols; 
*p<0,01 i **p<0,001 vs GDNF). B: El nombre de MNs caspasa-3-positives a les seccions disminueix 
significativament en presència de l’inhibidor d’ampli espectre de caspases Q-VD-OPh, d’una manera 
similar a l’acció del GDNF (*p<0,05 vs No TF). C-G: Imatges de microscòpia confocal d’un triple 
marcatge de caspasa-3-activa (vermell), Hu (verd) i DAPI (blau) sobre seccions de cultiu de 2 DIV sense 
FT (No TF, C), amb GDNF exogen (D) o amb Q-VD-OPh (E); la zona de la LMC està destacada per una 
línia discontínua. La IR per caspasa-3-activa mostra un patró de marcatge “Golgi-like” al soma i a les 
neurites i el tractament amb GDNF o Q-VD-OPh redueix el nombre de MNs caspasa-3 activa+ a la LMC de 
les seccions de 2 DIV (comparar D i E amb C). A més, el Q-VD-OPh també redueix la IR per caspasa-3-
activa a les interneurones presents a la IGM. F mostra a major augment algunes MNs d’una secció de 2 
DIV sense FT, on una de les MNs és intensament positiva a la caspasa-3-activa (fletxa). G mostra a major 
augment una MN sana amb un intens marcatge Hu+ i un nucli normal (H) prop d’una MN caspasa-3-activa 
positiva que presenta alhora una reducció de la IR per Hu i una condensació de la cromatina nuclear o 
picnosi (I). J: Imatge de microscòpia confocal d’una MN detectada en crioseccions provinents d’una 
rodanxa de cultiu de 2 DIV en absència de GDNF; el marcatge TUNEL (magenta) s’ha combinat amb Hu 
(verd), caspasa-3-activa (vermell) i DAPI (blau). El seu nucli picnòtic TUNEL+ s’amplia a la figura 
insertada a J. K–N: Immunodetecció d’Hu en seccions cultivades durant 7 DIV en presència de GDNF (50 
ng/ml, K,M) o Q-VD-OPh (L,N). Les LMCs de les seccions s’han destacat amb línies discontínues i es 
mostren ampliades a les figures M i N. Tot i el tamany similar de les LMCs, s’observen algunes MNs 
inflades (degenerants) en el tractament amb Q-VD-OPh (fletxes a N). O: Percentatge de MNs presents 
als cultius tractats durant diversos DIV amb GDNF, Q-VD-OPh (sol o combinat amb GDNF) o sense FT 
(n=30 hemimedul·les per cada condició experimental; les dades s’expressen com la mitjana±SEM en 
percentatge vs GDNF 7 DIV; *p< 0,05; **p<0,001 vs GDNF i #p<0,05 i ##p<0,001 vs Q-VD-OPh). Barres de 
calibració: E, 50 µm (aplicable a C–E); F, 50 µm; G, J i imatge insertada a J, 10 µm; I, 5 µm (aplicable a 
H,I); K, 500 µm (aplicable a K,L); M, 200 µm (aplicable a M,N). 

 

Les MNs caspasa-3 activa+ tenen un soma reduït, de morfologia angular i 

demostren un patró de marcatge “Golgi-like” tant en el soma com a les neurites 

(figures 9C i 9F). Aquesta morfologia és similar a la detectada durant la PCD de les 

MNs d’embrió de pollastre in vivo (Ayala i col., 1999). A més, el marcatge amb DAPI 

ha posat de manifest que les MNs caspasa-3 activa + presenten un nucli amb diferents 

estats de condensació de cromatina (des de petites agrupacions perifèriques fins a 

grans partícules esfèriques), propis de MNs que es troben en procés de mort cel·lular 

(figures 9G, 9I i comparar amb la figura 9H). La combinació de la IHQ-F contra 

caspasa-3 activa amb el marcatge TUNEL ha demostrat que totes aquelles MNs que 

presentaven el fragment actiu de la caspasa-3 també contenien DNA fragmentat 

TUNEL+ (figura 9J). Les MNs caspasa-3 activa+ també s’identifiquen per una pèrdua 

progressiva del marcatge citoplasmàtic per Hu, des de la perifèria al centre de la 

cèl·lula. Als 2 DIV, quan el nombre de MNs caspasa-3 activa + assoleix el seu punt 

més elevat, només el 6,8% (±1,8) d’aquestes MNs (n=1135) presenten un marcatge 

per Hu fort o moderat en absència de GDNF (veure figures 9G i 9J), proporció que no 

varia si les seccions es cultiven amb GDNF (6,8%±2,2 n=966 MNs). D’altra banda, les 

MNs globoses no presenten ni positivitat a caspasa-3 activa ni al marcatge TUNEL. 

Posteriorment, hem estudiat si produint la inhibició de caspases es podria 

evitar la mort de MNs que s’esdevé en absència de GDNF exogen. Per això, hem 

utilitzat el Q-VD-Oph (10 µM), un inhibidor de caspases d’ampli espectre que 

presenta unes propietats antiapoptòtiques molt potents (Caserta i col., 2003). Aquest 
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fàrmac s’ha afegit al medi des del primer dia de cultiu i les seccions s’han als 2 DIV 

(pic d’apoptosi) per comptar les MNs caspasa-3 activa+ presents. La figura 9B mostra 

el percentatge de cèl·lules positives per caspasa-3 activa sobre el total de cèl·lules 

Hu+ a la LMC. En comparació amb els cultius no tractats amb GDNF, el Q-VD-OPh 

provoca una dràstica reducció (aproximadament un 76%) del percentatge de MNs 

caspasa-3 activa+, proporció molt similar a la trobada en les seccions cultivades en 

presència de GDNF exogen. Igualment, es demostra també una clara reducció del 

nombre de cèl·lules caspasa-3 activa+ a la zona de la IGM (figura 9E). 

El Q-VD-OPh també s’ha aplicat a les seccions en presència o absència de 

GDNF al llarg de tot el període de cultiu. Als 7 DIV, aquest fàrmac ha estat capaç de 

bloquejar la mort de MNs de tal manera que, en aquest punt, no s’aprecien 

diferències significatives en relació amb el GDNF (comparar les figures 9L i 9N amb 

9K i 9M). No obstant, la combinació Q-VD-OPh+GDNF ha fet augmentar el nombre de 

MNs respecte a la condició amb GDNF sol o Q-VD-OPh sol (figura 9O). S’han obtingut 

resultats similars als 14 DIV (figura 9O), suggerint que a l’inici del cultiu, les MNs que 

estan predestinades a morir disposen d’una via de senyalització de mort que no pot 

ser revertida per l’acció de factors neurotròfics, però sí per l’inhibidor Q-VD-OPh. 

Malgrat tot, el nombre de MNs presents als cultius organotípics tractats amb Q-VD-

OPh fins als 14 DIV és menor que amb l’administració de GDNF i la combinació de Q-

VD-OPh+GDNF tampoc és capaç de millorar els efectes sobre la supervivència a llarg 

termini del GDNF sol (figura 9O). La citologia de les MNs rescatades de la mort 

mitjançant el Q-VD-OPh és diferent a l’obtinguda amb el tractament amb GDNF ja 

que apareix un major nombre de MNs globoses marcades dèbilment amb Hu als 7 DIV 

(Q-VD-OPh, 18,9%±4,2 vs GDNF, 4,0%±0,7; p<0,001; veure la figura 9N). A més, 

l’anàlisi estructural de les seccions cultivades fins 14 DIV en presència únicament de 

l’inhibidor de caspases ha posat de manifest que les MNs rescatades de la mort per 

aquest fàrmac presenten un increment notable del contingut lisosomal a nivell 

citoplasmàtic (dades no mostrades). 

 

1.5.  L’inhibidor d’autofàgia 3-metiladenina bloqueja de manera parcial la mort de 

les MNs en els cultius organotípics de medul·la espinal. 

S’ha descrit que l’autofàgia sembla estar implicada en el procés de mort 

cel·lular desencadenat a partir de diferents estímuls (per exemple, la privació de 

FTs) o la mort neuronal programada durant el desenvolupament normal de l’individu 

(Clarke, 1990; Rubinsztein i col., 2005). La mort autofàgica i la mort apoptòtica 
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poden coexistir o, fins i tot, l’autofàgia pot ser un pas previ a la mort apoptòtica 

(Xue i col., 1999; Kaasik i col., 2005; Canu i col., 2005). D’altra banda, l’autofàgia 

també pot ser considerada pròpiament com a un mecanisme de defensa després de 

l’existència d’un dany cel·lular, i comporta l’aïllament i la degradació d’orgànuls 

alterats (Rubinsztein i col., 2005).  

Amb la finalitat d’explorar si l’autofàgia també està contribuint a la mort 

neuronal en aquest model, algunes seccions s’han destinat al tractament amb 

l’inhibidor selectiu d’autofàgia 3-metiladenina (3MA; Seglen i Gordon, 1982) durant 7 

DIV. Tal i com es mostra a la figura 10, quan s’ha aplicat una dosi 10 mM de 3MA al 

medi de cultiu, apareix un increment significatiu del nombre de MNs que sobreviuen 

(aproximadament, un 43% més en relació amb les seccions cultivades en absència de 

GDNF). Igualment, aquest tractament amb 3MA ha estat capaç de reduir el 

percentatge de MNs caspasa-3 activa+ en relació amb els cultius no tractats (3MA, 

7,9%±1,3 vs no tractats, 23,7%±3,6; n=1000-2000). Una observació més exhaustiva 

d’aquestes cèl·lules permet veure que la 3MA provoca un augment del nombre de 

cèl·lules globoses/degenerants (43,1%±8,5 n=200 MNs), amb les propietats típiques 

de degeneració com són la dilatació del soma, l’excentricitat del nucli i la pèrdua 

progressiva del marcatge Hu (dades no mostrades).       

 

 

 

 

 

Figura 10. Nombre de MNs presents en seccions 
de 7 DIV cultivades amb 3-MA (5 o 10 mM), amb 
GDNF exogen (50 ng/ml) o en absència de 
tractament. Les seccions s’han processat per IHQ 
contra Hu per al recompte de MNs (n=35 
hemimedul·les per condició experimental, 2 
experiments independents; *p<0,01 vs mostres no 
tractades; les dades corresponen a la mitjana±SEM 
en percentatge vs GDNF). 

 

 

1.6.  La despolarització amb K+ promou la supervivència de les MNs en cultius 

organotípics en absència de factor tròfic exogen. 

Està descrit a la bibliografia que una despolarització crònica mitjançant 

l’elevació extracel·lular de K+ permet millorar la supervivència de diversos tipus de 

cèl·lules neuronals en cultiu (Koike i col., 1989; Collins i col., 1991; Yan i col., 1994; 
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Franklin i col., 1995; Magowan i Price, 1996) inclòs en els cultius de MNs dissociades 

(Soler i col., 1998). Aquest efecte té lloc en absència de suport tròfic i sembla estar 

mediat per un augment sostingut de la concentració de Ca2+ intracel·lular que resulta 

en l’obertura de canals de Ca2+ dependents de voltatge.  

Per tal d’explorar la capacitat del K+ per fer sobreviure les MNs en els cultius 

organotípics, les seccions s’han incubat durant 7 DIV amb concentracions creixents 

de K+ (des de 5 a 60 mM) i en absència de FT. En tals condicions, el nombre de MNs 

ha augmentat de manera dependent de la dosi, obtenint-se el màxim efecte sobre la 

supervivència a les concentracions de 30 mM i 60 mM de K+, dosis que rescaten un 

percentatge similar de MNs (figura 11A). Tot i que el nombre de MNs resultant 

d’aquests tractaments sembla ser inferior a l’obtingut suplementant els cultius amb 

GDNF exogen, no es troben diferències estadísticament significatives. Les imatges de 

les figures 11B i 11C s’han obtingut de seccions de cultiu mantingudes durant 7 DIV 

en presència de GDNF o de 30 mM de K+ i posteriorment s’han processat per IHQ amb 

anti-Hu. La gran majoria de les MNs rescatades amb el tractament despolaritzant 

amb K+ incrementen el tamany del soma (figura 11H) i adopten una morfologia 

anormal acompanyada de la pèrdua de la IR per Hu i per la posició excèntrica del 

nucli cel·lular que presenta diversos graus de convolució (fletxes a la figura 11E, 

comparar les figures 11E i 11D). La quantificació de les MNs globoses presents en les 

seccions tractades amb K+ genera un augment de 17 cops en el nombre d’aquestes 

cèl·lules degenerants en relació amb les seccions cultivades en presència de GDNF (% 

de MNs globoses en 30 mM K+, 34,1%±2,1 vs GDNF, 2%±0,3, p<0,001).  
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Figura 11. La despolarització amb K+ en absència de GDNF promou la supervivència de les MNs en 
cultius organotípics. A: Nombre de MNs presents en seccions cultivades durant diversos DIV en 
presència de K+ (5-60 mM), de GDNF (50 ng/ml) o sense tractament (n=35-50 hemimedul·les per condició 
experimental; 4 experiments independents; les dades s’expressen en percentatge com la mitjana±SEM; 
*p<0,05 i **p<0,001 vs GDNF 7 DIV, ***p<0,001 vs cultius sense tractament; no s’han trobat diferències 
significatives entre K+ 30, 60 mM i GDNF). B–G: Immunohistoquímica contra Hu en seccions de 7 DIV (B-
E) i 28 DIV (F,G) cultivades en presència de GDNF (50 ng/ml; B, D, F) o K+ (30 mM; C, E, G). Amb línies 
discontínues es destaquen les LMC en B i C, alhora que es mostren imatges a major augment a D i E, 
respectivament. El tractament amb elevades concentracions de K+ provoca que moltes MNs mostrin un 
aspecte globós/degenerant a 7 DIV (fletxes a E) en comparació amb el GDNF (D). A 28 DIV, persisteix un 
gran nombre de MNs amb el tractament amb K+ (G) tot i que el tamany del soma assolit és 
significativament inferior a la condició amb GDNF (F). H: Tamany del soma (µm2) de les MNs 
mantingudes amb altes concentracions de K+ durant diversos DIV (n=200 MNs Hu+ per condició 
experimental; les dades s’expressen en percentatge com la mitjana±SEM respecte la condició GDNF o 
sense tractament). Tot i no resultar ser una diferència estadísticament significativa, als 7 DIV el tamany 
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del soma de les MNs tractades amb K+ és lleugerament major al de les MNs tractades amb GDNF. I: 
Histograma de la freqüència del factor de forma (ff) corresponent al soma de les MNs mantingudes amb 
GDNF o K+ (com més proper a 1 és el valor del ff, més esfèrica és la cèl·lula). J–N: Imatges de 
microscòpia confocal obtingudes a partir de seccions cultivades amb K+ (30 mM) durant 7 DIV i 
processades per IHQ-F contra TuJ-1 (verd) i GluR2/3 (vermell) combinats amb DAPI (blau). J mostra 
l’aspecte global de la LMC, on moltes MNs demostren la pèrdua de la IR per TuJ-1. K mostra una imatge 
a major augment de les MNs que presenten una morfologia anormal, amb el soma dilatat, el nucli en 
posició excèntrica i amb diferents intensitats de TuJ-1. Els diferents patrons d’IR pel TuJ-1 es poden 
observar a les imatges L-N: L, MN que presenta una massa esfèrica intensament positiva per TuJ-1 i que 
desplaça la IR per GluR2/3 cap a la perifèria; M, MN que perd la IR per TuJ-1 des del centre fins a la 
perifèria del soma; N, MN que perd quasibé per complet la IR per TuJ-1 i per GluR2/3. En tots tres 
casos, el nucli resta en posició excèntrica i en N es presenta com a hiperconvolut. O: Nombre de MNs 
presents en seccions de 7 DIV cultivades en presència de K+ (30 mM) sol o combinat amb nimodipina 
(Nimo) i nifedipina (Nife) (n=25 hemimedul·les per condició experimental; 2 experiments independents; 
les dades s’expressen en percentatge com la mitjana±SEM respecte la condició sense tractament; 
*p<0,001 vs no tractats). Barres de calibració: B i C, 200 µm; D-G i J, 100 µm, K, 50 µm, L-N, 10 µm. 

 

El canvi en la morfologia neuronal a causa del tractament amb K+ s’ha 

mesurat a través del càlcul del factor de forma (veure la figura 11I). Després del 

marcatge amb TuJ-1, les MNs globoses presenten diversos graus d’alteració (figures 

11J-11N): algunes d’elles tenen una gran massa esfèrica TuJ-1+ localitzada al centre 

del soma, suggerint l’existència d’agregacions de proteïnes del citosquelet (figura 

11L), mentre que d’altres mostren únicament unes lleugeres traces d’IR per TuJ-1 i 

també la pèrdua del marcatge de GluR2/3 (figures 11M, 11N). Aquestes MNs també 

presenten unes projeccions neuronals molt primes i atrofiades. L’examen 

ultrastructural d’aquestes preparacions ha permès detectar que, mentre algunes 

cèl·lules globoses mostren alteracions estructurals als mitocondris i al reticle 

endoplasmàtic, la major part d’elles presenten uns canvis citològics molt similars als 

de la reacció cromatolítica de les MNs adultes, on la desorganització del reticle 

endoplasmàtic n’és un típic exemple (dades no mostrades; veure Lieberman, 1971). 

La capacitat que demostra l’ió K+ a elevades concentracions de promoure la 

supervivència de les MNs té lloc a través de l’activació de canals de Ca2+ dependents 

de voltatge, ja que els seus efectes poden ser bloquejats mitjançant l’administració 

d’antagonistes com la nimodipina (2 µM) o la nifedipina (10 µM; figura 11O).  

Seguidament, hem volgut comprovar si l’ió K+ a alta concentració té capacitat 

per facilitar la supervivència de les MNs en els cultius organotípics a llarg termini. 

Així, algunes seccions s’han incubat durant diferents DIV en un medi on s’afegia 15 

mM o 30 mM de K+, en absència de GDNF. Als 14 DIV, el nombre de MNs que 

sobreviuen amb la concentració de 15 mM K+ ha estat similar al obtingut amb el 

GDNF; tot i això, amb 30 mM de K+ només hi ha el 52% de MNs respecte les obtingudes 

en presència de GDNF als 7 DIV (figura 11A). Hem apreciat que la morfologia 

arrodonida de les MNs tractades amb K+ virtualment desapareix passats els 7 DIV però 
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aquestes MNs segueixen presentant un aspecte anormal en els cultius a llarg termini 

perquè pateixen una reducció del tamany del soma de més del 50% (figura 11H, 

comparar amb les figures 11G i 11F). L’anàlisi ultrastructural d’aquestes MNs ha 

posat de manifest que la desorganització del reticle endoplasmàtic rugós detectada 

ja als 7 DIV persisteix a mesura que avancen els dies de cultiu i que els somes de les 

MNs es troben típicament envoltats d’un gran nombre de membranes glials, fenomen 

que encara no s’havia vist en d’altres condicions experimentals (dades no 

mostrades). 

 

1.7.  L’elevació farmacològica de cAMP afavoreix la supervivència de les MNs fins 

als 7 DIV en cultius organotípics de medul·la espinal en absència de factor 

tròfic. 

En estudis anteriors s’ha demostrat que l’elevació intracel·lular de cAMP és 

suficient per a produir el creixement i la supervivència a curt termini de les MNs en 

cultius purs i en absència de suport tròfic (Hanson i col., 1998). D’acord amb aquest 

fet, ens vam preguntar si era possible la supervivència de les MNs en els cultius 

organotípics durant 7 DIV sense cap suplement tròfic. Hem utilitzat diversos fàrmacs 

que de formes diferents eleven el cAMP en diversos models cel·lulars in vitro 

(Buckmaster i Tolkovsky, 1994; Meyer-Franke i col., 1998; Hanson i col., 1998). Tal i 

com es mostra a la figura 12, tant l’aplicació de l’activador de l’adenilat ciclasa 

forskolina (10 µM) o de l’inhibidor de la fosfodiesteresa IBMX (0,1 mM) han provocat 

un augment moderat de la supervivència de les MNs fins als 7 DIV. La combinació 

forskolina+IBMX no ha resultat ser més potent que els mateixos fàrmacs aplicats 

individualment a l’hora de rescatar un major nombre de MNs. L’administració de 

l’anàleg de cAMP permeable a la membrana cel·lular CPT-cAMP (125 µM) ha 

comportat uns resultats similars. No obstant, cap d’aquests tractaments ha estat 

capaç d’augmentar el nombre de MNs que sobreviuen als 7 DIV en relació amb els 

valors obtinguts amb el tractament amb GDNF. 
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Figura 12. L’increment de cAMP amb 
diversos agents farmacològics rescata les 
MNs fins als 7 DIV. Nombre de MNs presents 
als cultius organotípics tractats durant 7 DIV 
amb agents que eleven la concentració del 
cAMP cel·lular (n=50 hemimedul·les per 
condició experimental; 2 experiments 
independents; *p<0,05, **p<0,01 i ***p<0,001 
vs no tractats; les dades s’expressen en 
percentatge com la mitjana±SEM respecte la 
condició GDNF). 

 

 

 

 

1.8.  El GDNF rescata les MNs de la mort a través de l’activació de la via de la 

PI3K. 

Amb la finalitat de conèixer si l’activació de la via de la PI3K és el mecanisme 

d’acció intracel·lular pel qual el GDNF promou la supervivència de les MNs madures 

en el cultiu organotípic, hem utilitzat un agent farmacològic inhibidor d’aquesta via, 

l’LY294002 (LY). Mitjançant l’aplicació d’LY hem comprovat que aquest fàrmac és 

capaç de contrarestar l’acció del GDNF (figura 13). L’administració de GDNF amb 

dues dosis diferents de LY (50 i 100 µM) als cultius durant 7 DIV produeix una 

reducció significativa del nombre de MNs presents a la LMC (LY 50 µM, 82,74%±4,01%, 

n=18; LY 100 µM, 48,01%±2,66, n=26, valors respecte el CTL). A més a més, hem 

comprovat que la pèrdua de MNs no és causada per la toxicitat del DMSO, medi on es 

dissol l’LY (Mojsilovic-Petrovic i col., 2006). Així, alguns cultius s’han tractat també 

durant 7 DIV amb 2 µl/ml de DMSO (vehicle), concentració de DMSO corresponent a la 

dosi de LY 100 µM. Els resultats del nombre de MNs presents als cultius de 7 DIV 

demostren que no existeixen diferències significatives entre les condicions CTL i 

vehicle (vehicle, 93,42%±6,11 n=16; valors respecte el CTL) i, per tant, la depleció de 

MNs és causada pel bloqueig de la via de la PI3K que excerceix l’LY que, en el nostre 

sistema està basalment activada per l’administració de GDNF. 
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Figura 13. La inhibició de la via de la PI3K amb 
LY294002 evita l’acció del GDNF sobre el rescat 
de les MNs durant els primers 7 DIV. Percentatge 
de MNs presents en els cultius organotípics als 7 
DIV després del tractament amb dues dosis 
diferents de LY294002 (50, 100 µM). Totes les 
seccions s’han cultivat en presència de GDNF 50 
ng/ml al medi (CTL). La condició vehicle correspon 
al medi DMSO on es dissol el LY. n=18-26, 2 
experiments independents, *p<0,05 vs CTL, 
**p<0,001 vs totes les condicions. Els resultats es 
mostren en percentatge respecte el CTL 
(mitjana±SEM). 

 

1.9.  La micròglia dels cultius organotípics s’activa durant els primers 7 DIV. 

Existeixen diverses evidències que relacionen les cèl·lules microglials amb la 

patologia de l’ELA. Tanmateix, hi ha discrepàncies en el tipus d’implicació que té la 

micròglia en la iniciació i en la propagació de la malaltia. És cert que els animals 

model d’ELA requereixen que tant les MNs com les cèl·lules glials sobreexpressin 

hmSOD1 (G93A, G85R o G37R) per poder desenvolupar la malaltia (Gong i col., 2000; 

Pramatarova i col., 2001; Lino i col., 2002), però també succeeix que l’afectació 

específica de les MNs en animals quimeres per hmSOD1 (G93A, G85R o G37R) i Yellow 

Fluorescent Protein (YFP) comporta l’aparició de signes de degeneració a les 

cèl·lules glials veïnes i a la inversa (Clement i col., 2003). Alguns models proposen 

que la micròglia té un paper neuroprotector davant de lesions com l’axotomia del 

nervi facial (Galiano i col., 2001) o en models murins d’ELA deficients en cèl·lules 

progenitores del moll de l’os (Beers i col., 2006).  Per tant, no s’ha resolt encara el 

paper dual de la micròglia en situacions patològiques. 

Degut a la importància de la micròglia en la patologia de la MN, hem volgut 

comprovar el seu paper sobre la supervivència o la mort de les MNs. Una primera 

aproximació ha consistit en estudiar a el comportament de la micròglia en les 

rodanxes cultivades durant els primers 7 DIV en presència de GDNF. Anteriorment, 

havíem detectat que la presència de GDNF al medi era capaç d’apaivagar la reacció 

astroglial i la reacció microglial (figura 2) que tenen lloc de manera habitual en els 

cultius, en comparació amb seccions mantingudes en un medi basal sense FT. La 

figura 14 mostra com la micròglia s’activa entre els 0 DIV i els 2 DIV, degut a la 

pròpia manipulació del cultiu. A 2 DIV i malgrat la presència de GDNF al medi apareix 

una forta reacció microglial CD45+ a la zona de la substància blanca (WM; figura 

14B), en comparació amb una secció de medul·la E16 sense cultivar (figura 14A). La 

major part dels perfils microglials de la medul·la espinal d’un embrió E16 són 

quiescents, amb una morfologia altament ramificada i un cos cel·lular relativament 
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petit (figura 14D); Sargsyan i col., 2005). L’obtenció de la rodanxa de medul·la 

espinal representa una forta estimulació de la micròglia resident: al cap de 2 DIV, la 

presència de perfils microglials augmenta d’una manera molt evident a la WM 

(comparar les figures 14A i 14B) i la majoria de les cèl·lules microglials augmenten de 

tamany, presenten una retracció de les projeccions i adopten l’aspecte d’un 

macròfag (estat activat i superactivat, segons Schwab i Schluesener, 2004; comparar 

les figures 14D-14E). Tot i això, l’estabilització del cultiu al voltant dels 7 DIV implica 

la reducció del nombre de perfils microglials presents a la WM (dades no mostrades), 

el desplaçament d’aquests perfils cap a la IGM i a la LMC (figura 14C), on s’hi detecta 

un lleuger canvi de la morfologia dels perfils, altre cop adoptant un aspecte més 

ramificat, semblant al quiescent (estat d’alerta, segons Schwab i Schluesener, 2004; 

figura 14F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distribució de la 
micròglia CD45+ en les seccions de 
cultius organotípics. Imatges 
representatives de la detecció de 
perfils de micròglia CD45+ (verd) en 
seccions cultivades durant 2 DIV (B) 
o 7 DIV (C) en presència de GDNF al 
medi (50 ng/ml; CTL). A correspon a 
una secció de medul·la E16 sense 
cultivar (0 DIV). D-F mostren 
l’aspecte dels perfils de micròglia 
obtinguts en cada punt de cultiu. Les 
línies discontínues d’A-C dibuixen els 
marges de la secció i delimiten les 
zones LMC, IGM i WM de la medul·la. 
A-C, barres de calibració=300 µm. D-
F, barres calibració=50 µm. 

 

1.11. L’estimulació de la micròglia amb LPS a partir de 7DIV compromet la 

supervivència de les MNs en els cultius organotípics. 

L’activació in vitro de la micròglia pot comportar la producció de factors 

neurotròfics (l’NGF, el BDNF i el CNTF) que promouen la supervivència cel·lular o la 
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producció de compostos citotòxics com les citoquines, les proteases, els radicals 

lliures o agonistes del glutamat que afavoreixen la mort neuronal (Gebicke-Haerter, 

2001; Marín-Teva i col., 2004).  

El lipopolisacàrid (LPS) és un component de les parets bacterianes amb una 

reconeguda capacitat proinflamatòria capaç d’activar la micròglia. Per aquesta raó, 

vam dur a terme diversos assajos dosi-resposta amb LPS sobre els cultius organotípics 

de medul·la espinal. Es van administrar diverses dosis d’LPS (0,5, 1, 2, 5 i 10 µg/ml) 

en seccions cultivades durant 7 DIV en medi basal, per comprovar si l’activació 

microglial amb aquesta endotoxina actuava promovent la supervivència de les MNs en 

absència de FT. També es va testar aquesta mateixa bateria de concentracions de 

LPS en cultius suplementats amb GDNF fins als 7 DIV per valorar si activant la 

micròglia s’obtenien efectes neurotòxics sobre les MNs. Cap d’aquestes 

aproximacions va resultar en un rescat o en una mort significativa de MNs madures 

(dades no mostrades).  

El moment en què el nostre cultiu organotípic de medul·la espinal 

s’estabilitza i la micròglia present adopta altre cop una morfologia més ramificada és 

en el punt de 7 DIV. Per aquesta raó, vam administrar l’LPS (5 i 10 µg/ml) en cultius 

estables de 7 DIV mantinguts en presència de GDNF. Vam comprovar que aquestes 

dosis eren suficients per generar una activació microglial evident (figura 15). Als 8 

DIV (amb 24 h d’aplicació), la IR per CD45 a la secció augmenta de manera 

dependent de la dosi de LPS (comparar les figures 15A, 15B i 15C) sobretot a les 

zones de la IGM i la LMC (figures 15D-15F). La quantificació de l’increment de la 

intensitat del marcatge per CD45 segons les zones (LMC, IGM i WM) arrel de 

l’administració d’LPS es mostra a la figura 15G.  
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Figura 15. L’administració de lipopolisacàrid estimula la micròglia resident als cultius organotípics 
de 7 DIV. Imatges representatives de la detecció de perfils de micròglia CD45+ (verd) en seccions 
cultivades fins als 8 DIV en presència de GDNF exogen (50 ng/ml, CTL, A i D) però que a 7 DIV s’afegeix 
al medi de cultiu diferents dosis de LPS (5 µg/ml, B i E; 10 µg/ml, C i F). S’han contrastat amb un 
marcatge Nissl fluorescent (vermell) per poder localitzar les MNs a la LMC. La gràfica G correspon a la 
quantificació de la intensitat de fluorescència (mitjana±SEM) per CD45 en aquestes seccions de cultiu, 
segons la zona de la medul·la: LMC (columna motora lateral), IGM (substància grisa intermitja) i WM 
(substància blanca). Totes les mostres s’han cultivat en presència de GDNF (50 ng/ml). CTL, n=6; LPS 5 
µg/ml, n=9; LPS 10 µg/ml, n=6.*p<0,05, **p<0,01 respecte el valor de la condició CTL en cada zona de la 
medul·la. Barres de calibració=200 µm. 
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Figura 16. L’estimulació crònica de la micròglia amb LPS provoca la mort selectiva de les MNs a llarg 
termini. Imatges representatives de cultius organotípics de medul·la espinal de 14 DIV (A-C) i de 21 DIV 
(D-F) tractats crònicament des de 7 DIV amb dues dosis de LPS (5, 10 µg/ml). La gràfica G mostra el 
nombre de MNs Hu+ presents als cultius als 14 DIV i als 21 DIV després d’efectuar el tractament amb LPS 
5 µg/ml o LPS 10 µg/ml des de 7 DIV. Tots els valors s’expressen en percentatge (mitjana±SEM) respecte 
la condició CTL 14 DIV. Totes les mostres s’han cultivat en presència de GDNF (50 ng/ml). *p<0,05, 
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**p<0,001 vs CTL 21 DIV i #p<0,01 vs LPS 5 21 DIV. Les línies discontínues dibuixen el marge de la secció 
i les delimitacions entre LMC, GM i WM. Barres de calibració=300 µm. 

 

Es va prolongar el tractament des de 7 DIV amb aquestes dues dosis de LPS, 

fins als 14 DIV i als 21 DIV per quantificar el nombre de MNs resultants d’aquesta 

estimulació crònica de la micròglia. Durant tot aquest període, hem comprovat per 

IHQ-F anti-CD45 que l’activació microglial es manté tal i com es detecta als 8 DIV 

(valoracions als 10, 12, 14, 16 i 19 DIV; no mostrades). El nombre de MNs Hu+ 

presents a les seccions de 14 DIV tractades crònicament amb les dues concentracions 

de LPS no difereix de les MNs Hu+ presents en les seccions CTL (CTL 14 DIV, 

100,00%±6,06 n=23; LPS 5 µg/ml 21 DIV, 108,90%±5,27 n=28;  LPS 10 µg/ml 21 DIV, 

101,13%±4,31 n=24; comparar la imatge 16A amb 16B i 16C; figura 16G). En canvi, als 

21 DIV s’aprecia una depleció de MNs en les seccions tractades permanentment amb 

LPS, de manera depenent de la dosi emprada (CTL 21 DIV, 90,07%±3,72 n=26; LPS 5 

µg/ml 21 DIV, 69,12%±6,44 n=35; LPS 10 µg/ml 21 DIV, 45,38%±3,86 n=34; 

percentatges respecte la condició CTL 14 DIV; comparar la imatge 16D amb 16E i 16F; 

figura 16G). Segons aquests resultats, es van realitzar IHQs-F anti-caspasa 3 activa en 

diversos punts de cultiu entre 7 DIV i 21 DIV (valoracions als 10, 12, 14, 16 i 19 DIV) 

per comprovar si l’activació de la micròglia amb LPS comportava la pèrdua de MNs 

per un mecanisme apoptòtic caspasa-3 dependent. No es va detectar l’activació de 

caspasa-3 en cap de les seccions tractades amb LPS analitzades (dades no 

mostrades). 

Aquesta micròglia activa en presència de LPS (figura 14) també s’ha detectat 

mitjançant l’ús de la lectina de Lycopersicon esculentum (LEA). El patró de marcatge 

que s’obté de la micròglia LEA+ en presència de LPS 5 µg/ml és molt diferent a la 

micròglia CTL als 8 DIV (comparar les figures 17C i 17F). La micròglia estimulada amb 

LPS és intensament positiva a la LEA en el citoplasma i en algunes projeccions, tot i 

que la zona del nucli queda exclosa (figura 17F). En condicions CTL, la micròglia LEA+ 

presenta un marcatge més difús que sobretot posa de manifest les seves projeccions. 

L’administració d’LPS als cultius organotípics també provoca una activació de 

l’astròglia present. En presència d’aquesta endotoxina, les prolongacions astroglials 

augmenten de gruix i d’IR per GFAP (comparar les figures 17D i 17G). 

Globalment, aquests resultats apunten que l’activació sostinguda de la 

micròglia i l’astròglia amb LPS és un fenomen desencadenant de la mort de MNs en el 

sistema de cultiu organotípic, per un mecanisme que no requereix l’activació de la 

caspasa-3. 
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Figura 17. Immunohistoquímica doble contra GFAP (astròglia) i LEA (micròglia) en cultius 
organotípics tractats durant 24 h amb LPS. A i B permeten apreciar que l’administració de LPS als 7 
DIV genera un increment de la IR per LEA (verd) sobre la substància grisa al cap de 24 h (A) en 
comparació amb la condició CTL (B). A major augment, es fa més evident l’increment de la reactivitat 
per LEA arran del tractament amb LPS (comparar F i C) i també s’aprecia que les prolongacions 
astroglials augmenten de gruix i esdevenen més positives al GFAP (vermell;comparar G i D). Les imatges 
E i H mostren en condicions CTL (E) i amb LPS 5 µg/ml aplicat entre 7 i 8 DIV (H) la IR combinada de 
LEA, GFAP i DAPI (blau) present a la zona de la LMC de la secció de 8 DIV. A les figures A i B s’han 
destacat amb línies discontínues el marge de la secció, els límits de la substància blanca-grisa i la LMC. 
Barres de calibració: A, 200 µm (aplicable a B) i C, 50 µm (aplicable a D-H). 

 

1.10. Identificació de diversos patrons de degeneració de MNs en els cultius 

organotípics de medul·la espinal. 

Tal i com ja s’ha mencionat anteriorment, en les seccions cultivades en 

absència de FT exogen, la major part de les MNs que moren presenten les típiques 

característiques apoptòtiques. Aquestes observacions s’han corroborat amb l’examen 

ultrastructural, amb la detecció de la condensació de la cromatina i d’un 

enfosquiment i retracció del citoplasma, el patró similar al descrit per a les MNs 

apoptòtiques d’embrió de pollastre en l’etapa de la PCD in vivo (figura 4B; Chu-Wang 

i Oppenheim, 1978). Nosaltres hem anomenat a aquestes MNs com “MNs 
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apoptòtiques” (Ap-MNs). Per contra, la característica ultrastructural més evident de 

les MNs globoses sense activació de caspasa-3 o amb absència de marcatge TUNEL és 

la presència del nucli hiperconvolut (MNs amb nucli hiperconvolut: CvN-MNs). En 

comparació amb els fenòmens que s’esdevenen en estadis avançats d’apoptosi com la 

condensació extrema de la cromatina i la ruptura de la membrana nuclear, les CvN-

MNs no perden l’estructura de l’embolcall nuclear, el presenten amb un elevat 

nombre d’invaginacions, i només apareix una mínima condensació de cromatina 

(figura 4C). A més, el nucli està clarament segmentat per masses de cromatina 

recobertes per replecs de membrana nuclear interconnectats entre ells, mostrant 

una morfologia molt semblant a la dels leucòcits polimorfonuclears. Cal afegir que 

les CvN-MNs presenten la vacuolització del reticle endoplasmàtic, diversos 

mitocondris dilatats, un engruiximent dels feixos del citoesquelet i cert acúmul de 

vacúols autofàgics. Les CvN-MNs que mostren canvis evidents a nivell del citoplasma 

habitualment també presenten una morfologia nuclear convoluta extrema i l’aparició 

de grans vacúols, amb el nucli intensament envoltat per varis perfils membranosos, 

fenomen similar a un procés de segrest autofàgic del nucli (figura 4D). Utilitzant el 

marcador de micròglia CD45, hem observat que la major part de les CvN-MNs es 

troben completament envoltades per cèl·lules per microglials que contacten amb la 

superfície de la MN (figura 18A), un fenomen vist de manera poc freqüent en Ap-MNs, 

on els contactes hi són inusuals (figures 18B, 18C però veure la figura 2F). A més 

d’aquests patrons de mort, s’ha descrit un tercer patró ultrastructural típic de les 

MNs necròtiques o que pateixen una excitotoxicitat aguda (Calderó i col., 1997). 

Aquestes MNs es caracteritzen per una ruptura massiva d’orgànuls cel·lulars sense 

una condensació aparent de la cromatina nuclear. En aquest sistema de cultiu 

organotípic, les MNs necròtiques són difícils de detectar mitjançant el microscopi 

òptic ja que perden la majoria dels marcadors cel·lulars emprats en aquest estudi. El 

dany mecànic associat a la pròpia manipulació de les medul·les espinals per a la 

preparació del cultiu organotípic podria explicar la presència de cèl·lules 

necròtiques. Fent ús del marcatge de GFAP, no s’han observat diferències en 

l’astroglia que es troba associada amb els diferents tipus de MNs degenerants (dades 

no mostrades). A la figura 18D es mostra un resum dels canvis nuclears significatius i 

del patró immunocitoquímic característic que hem pogut observar en els dos tipus de 

degeneració de les AP-MNs i les CvN-MNs. 
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Figura 18. Classificació dels fenotips de mort de les MNs presents als cultius organotípics. 
A–C: Imatges de microscopia confocal obtingudes a partir de seccions cultivades en absència 
de GDNF durant 7 DIV i processades per l’immunomarcatge de caspasa-3 activa (vermell), 
CD45 (micròglia, verd) i DAPI (blau). A mostra una MN sense IR per caspasa-3 activa (*) 
envoltada per diverses projeccions microglials. La morfologia nuclear (imatge insertada en A) 
d’aquesta MN és pròpia del nucli hiperconvolut. B i C mostren com la majoria de les MNs 
apoptòtiques caspasa-3 activa+ només contacten ocasionalment amb alguna projecció 
microglial (fletxes). La condensació de la cromatina en aquestes MNs es mostra en forma dels 
cossos apoptòtics típics (imatges insertades en B i C). D: Hipotètica progressió dels canvis 
nuclears detectats en MNs degenerants que presenten un fenotip apoptòtic o hiperconvolut 
(zona esquerra de la taula) i els patrons immunocitoquímics propis d’aquests dos tipus de 
degeneració (zona dreta de la taula). Barres de calibració: A-C, 10 µm; imatges insertades en 
A-C, 5 µm; D, 15 µm. 
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SEGON OBJECTIU: Estudi dels efectes de l’excitotoxicitat sobre les MNs 

madures en cultiu organotípic. 
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2. ESTUDI DELS EFECTES DE L’EXCITOTOXICITAT I LA INHIBICIÓ MITOCONDRIAL 

SOBRE LES MNs MADURES EN CULTIU ORGANOTÍPIC. 

 

Una de les hipòtesis més plausibles per explicar la degeneració i la mort de les 

MNs en l’ELA és l’excitotoxicitat. La majoria dels estudis in vitro dirigits a l’estudi 

dels aspectes relacionats amb la vulnerabilitat de les MNs utilitzen preferentment els 

cultius primaris de MNs dissociades, que s’obtenen d’embrions de pollastre o de 

rossegador entre E4-6 o E14-15, respectivament. Com que només es poden mantenir 

en cultiu durant uns pocs dies (Arakawa i col., 1990; Comella i col., 1994; Henderson 

i col., 1994) les MNs no poden assolir el suficient grau de diferenciació per a 

demostrar vulnerabilitat a agents excitotòxics (Metzger i col., 1998 i resultats no 

publicats del nostre laboratori). Aquesta vulnerabilitat només s’assoleix en sistemes 

de cocultiu de les MNs dissociades amb cèl·lules glials (Vandenberghe i col., 1998; 

Haastert i col., 2005). Amb la finalitat de testar si les MNs del nostre sistema de 

cultiu organotípic adquireixen vulnerabilitat a l’estímul excitotòxic hem assajat 

l’acció de diverses excitotoxines (àcid kaínic, glutamat i NMDA) in vitro. 

A banda de l’excitotoxicitat, la inhibició mitocondrial crònica també s’ha 

descrit com a un mecanisme capaç d’induir la degeneració i la mort de les MNs in 

vitro (Kaal i col., 2000). De fet, s’han detectat mitocondris morfològicament 

anormals i greus defectes en la cadena de transport d’electrons mitocondrials en 

pacients d’ELA (Fujita i col., 1996). Per aquesta raó, hem valorat l’acció d’algunes 

toxines mitocondrials com el malonat i l’àcid 3-nitropropiònic (3-NP) en el nostre 

model in vitro. 

La finalitat d’aquests experiments ha consistit en establir protocols de lesió 

excitotòxica per testar agents neuroprotectors a posteriori. 

 

2.1. Estudi de l’acció excitotòxica de diferents agonistes del glutamat sobre les 

MNs en cultius organotípics. 

Els estudis d’excitotoxicitat requereixen que la MN mostri cert grau de 

maduresa. Tot i conèixer que les MNs d’embrions de pollastre E16 presenten trets de 

MNs més madures (regressió de la poliinnervació, patró sinàptic estable) respecte 

altres MNs de models organotípics obtinguts en rata, calia comprovar que eren 

vulnerables a les excitotoxines. 
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Com que les MNs adultes presenten un elevat nombre de receptors de glutamat, 

hem testat l’àcid kaínic (KA), l’àcid N-metil D-aspàrtic (NMDA) i el propi glutamat. En 

primer lloc, hem administrat una dosi única de KA 100 µM als 5 DIV durant diferents 

temps (30 min-24 h) sobre els cultius organotípics i hem realitzat el recompte de les 

MNs presents als 7 DIV (figura 19A). L’aplicació d’aquesta dosi de KA durant 2 h és 

suficient per provocar la mort d’aproximadament un 80% de les MNs respecte la 

condició CTL (figura 19A; KA 100 µM 2h, 14,97%±1,93; valors respecte la condició 

CTL). Tot seguit i amb l’objectiu d’ajustar la dosi, hem dut a terme un assaig dosi-

resposta amb KA aplicant-lo al medi de cultiu als 5 DIV durant el temps prèviament 

establert de 2 h (figura 19B). El nombre de MNs Hu+ presents als 7 DIV disminueix 

significativament respecte la condició CTL de manera depenent de la dosi utilitzada 

(figura 19B; KA 10 µM, 75,32%±2,95; KA 50 µM, 23,22%±2,99; KA 200 µM, 4,88%±0,86; 

valors respecte la condició CTL). 

 

 

Figura 19. Assajos de temps i dosi resposta amb KA sobre els cultius organotípics. La gràfica A mostra 
el percentatge de MNs restants als 7 DIV després de l’aplicació al medi de cultiu a 5 DIV de KA 100 µM 
durant diferents temps (30 min-24 h). (n=12-20, 2 experiments independents,*p<0,01 vs CTL). La figura 
B representa l’assaig dosi-resposta de KA (10-200 µM) aplicat durant 2 h a 5 DIV. El nombre de MNs 
presents a les seccions de 7 DIV decreix significativament depenent de la dosi emprada (n=?, 3 
experiments independents, *p<0,05;**p<0,01;***p<0,001 vs CTL). Els resultats s’expressen en 
percentatge respecte el CTL (mitjana±SEM). 

 

Seguidament, s’ha testat si l’aplicació de les altres excitotoxines en aquests 

cultius produia una mort de MNs tan significativa i potent com la que descriu el KA. A 

la figura 20 es mostren els resultats de dos protocols d’aplicació diferents d’NMDA o 

d’àcid L-glutàmic. S’ha aplicat una única dosi d’NMDA 200 µM als cultius de 5 DIV que 

s’ha mantingut al medi de cultiu fins als 7 DIV. Seguidament, s’han realitzat els 
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recomptes de les MNs Hu+ presents a les seccions. Tot i la lesió significativa que 

provoca l’NMDA, la pèrdua de MNs no és equiparable a la que s’obté amb la mateixa 

dosi i el mateix protocol d’aplicació del KA, que és molt més neurotòxic 

comprometent la supervivència de quasibé la totalitat de les MNs (figura 20A). Per 

comparar l’acció de l’excitotoxina fisiològica, el glutamat, amb l’acció del KA, hem 

dut a terme un experiment dosi-resposta aplicant el glutamat durant 2 h als 5 DIV, 

amb les mateixes concentracions utilitzades que en el cas del KA. Cap de les dosis 

testades (10-200 µM) ha provocat una pèrdua significativa de MNs respecte el CTL 

(resultats no mostrats). Així, hem optat per testar dosis superiors de glutamat (1-100 

mM) durant 2h als 5 DIV. Els resultats d’aquests experiments demostren que el 

glutamat, a partir de la dosi de 5 mM, provoca la degeneració i la mort excitotòxica 

de les MNs en els cultius organotípics (figura 20B; glutamat 1 mM, 92,30%±2,80 n=35; 

glutamat 10 mM, 60,68%±3,94 n=42; glutamat 50 mM, 33,57%±4,17 n=35; valors 

respecte la condició CTL).  

 

Figura 20. Assajos d’excitotoxicitat amb NMDA i àcid glutàmic sobre els cultius organotípics. La 
gràfica A mostra el percentatge de MNs Hu+ als 7 DIV després del tractament continuat de 48 h (des de 
5 DIV a 7 DIV) amb la dosi de 200 µM d’NMDA o de KA. La mort de MNs que s’obté amb el KA és 
significativament més important que amb l’NMDA (n=86, 3 experiments independents, *p<0,05 vs CTL, 
**p<0,01 vs CTL). A la figura B es mostra l’assaig dosi-resposta amb àcid glutàmic a diferents 
concentracions (1-50 mM) aplicades durant 2 h als 5 DIV. El percentatge de MNs respecte el CTL decreix 
de manera significativa en relació amb la dosi de glutamat utilitzada fins a un 70% de pèrdua de MNs 
amb la dosi de glutamat 50 mM (*p<0,001 vs CTL). Els resultats s’expressen en percentatge respecte el 
CTL (mitjana±SEM). 

 

En resum, aquests experiments posen de manifest que les MNs en el nostre 

model organotípic presenten vulnerabilitat a l’estímul excitotòxic provocat per 

l’administració d’excitotoxines. A més, demostrem que l’aplicació d’una dosi 50 µM 

de KA durant 2 h als 5 DIV provoca la mort del 70% de les MNs presents. S’ha escollit 
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aquest protocol de lesió excitotòxica amb KA per a posteriors experiments de 

neuroprotecció enfront de l’excitotoxicitat aguda.  

Les MNs adultes presenten un elevat nombre de receptors de glutamat, en 

particular, del tipus AMPA/KA (AMPA/KA-R; Nakamura i col., 1994). Per tal de 

demostrar que l’acció excitotòxica del KA està mitjançada per l’acció d’aquests 

receptors, algunes seccions de cultiu s’han tractat simultàniament i durant 30 min 

amb la combinació KA+CNQX, un antagonista genèric dels receptors no-NMDA (figura 

21). Després d’aquest tractament, el nombre de MNs que sobreviuen als 7 DIV no s’ha 

vist disminuït respecte la condició CTL, indicant la participació activa dels AMPA/KA-

R en l’acció excitotòxica del KA que, malgrat no ser l’agonista natural d’aquests 

receptors, hi té una gran afinitat. Per tant, en aquest paradigma de mort 

excitotòxica aguda per KA, el CNQX actua com a un agent neuroprotector i 

antiexcitotòxic de les MNs madures en els cultius organotípics. 

 

 

 

Figura 21. Implicació dels receptors de 
glutamat de tipus AMPA/KA en l’acció 
excitotòxica del KA sobre les MNs. 
L’aplicació d’una dosi de 25 µM o de 100 
µM de KA durant 30 min a 5 DIV produeix 
una mort de MNs als 7 DIV (*p<0,05 vs CTL) 
que es pot prevenir mitjançant 
l’administració de l’antagonista de 
receptors no-NMDA (CNQX, 30 µM) des de 5 
DIV a 7 DIV. Els resultats s’expressen en 
percentatge respecte el CTL 
(mitjana±SEM). 

 

 

El riluzol és un reconegut agent antiexcitotòxic en diversos models (Martin i 

col., 1993). S’ha descrit el riluzol com un agent bloquejant dels canals de sodi 

(Obrenovitch, 1998), fet que comporta el bloqueig de manera suau la transmissió 

glutamatèrgica (Doble, 1996; Frizzo i col., 2004; Fumagalli i col., 2008). 

L’estimulació dels receptors ionotròpics AMPA/KA-R en les MNs genera l’entrada 

d’ions com el Na+ i el Ca2+. Per tant, ja que els AMPA/KA-R es comporten com a 

canals de sodi en presència de glutamat, hem volgut comprovar si el tractament 

crònic (entre 0-7 DIV) dels cultius organotípics amb riluzol era capaç de prevenir la 

lesió excitotòxica provocada pel KA als 5 DIV. Els resultats dels recomptes de MNs 

presents a les seccions de 7 DIV després d’aquest tractament demostren que el 

riluzol rescata un nombre significatiu de MNs de la mort induïda per KA (figura 22; 
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KA, 22,12%±1,10; RZ 10 µM, 55,02%±5,40, n=36; valors respecte la condició CTL). Tot 

i haver testat tres dosis diferents de riluzol, no s’aprecia un increment de la 

supervivència de les MNs a dosis superiors, fet que indica que el bloqueig de la 

neurotransmissió glutamatèrgica és màxim ja des de la dosi de 10 µM. 

Per tant, el bloqueig de receptors de tipus no-NMDA amb CNQX i 

l’administració de riluzol són aproximacions vàlides per obtenir un efecte 

antiexcitotòxic sobre les MNs madures davant la lesió aguda provocada pel KA. 

 

 

Figura 22. El riluzol rescata les 
MNs de la mort per 
excitotoxicitat aguda amb KA. 
L’administració crònica de 
riluzol (10, 20, 40 µM) des de 0 
DIV a 7 DIV evita la mort per KA 
(50 µM) d’aproximadament un 
25% de MNs en els cultius 
organotípics. *p<0,001 vs CTL 
(n=31-53, 3 experiments 
independents). Els resultats 
s’expressen en percentatge 
respecte el CTL (mitjana±SEM). 

 

 

2.2. Anàlisi de la participació del glutamat i dels seus receptors en la degeneració 

de les MNs espinals en cultius organotípics induïda per la inhibició mitocondrial 

crònica. 

Anteriorment, s’ha emfatitzat que en les MNs de pacients amb ELA s’han 

detectat alteracions mitocondrials molt evidents (Manfredi i Xu, 2005). En diversos 

estudis s’ha posat de manifest que les toxines mitocondrials com l’àcid malònic i el 

3-NP posseeixen un efecte neurotòxic sobre diferents poblacions neuronals (Beal i 

col., 1993; Kaal i col., 2000; Van Westerlaak i col., 2001a i 2001b; Noer i col., 2002) 

produint la inhibició irreversible de la cadena respiratòria mitocondrial. Degut a que 

la majoria dels estudis realitzats en aquest terreny no s’han dut a terme sobre MNs 

fenotípicament madures, hem estudiat com afecta un tractament crònic amb aquests 

toxines sobre els nostres cultius. 

Hem treballat amb cultius organotípics estables de 7 DIV, on s’han assajat 

diverses dosis d’aquestes dues toxines. A la figura 23 es mostren els resultats dels 

recomptes de les MNs que sobreviuen als tractaments crònics fins als 14 DIV. En 

ambdós casos (figura 23A i 23B), la supervivència de les MNs és depenent de la dosi 

de malonat o de 3-NP utilitzada (figura 23A, malonat 20 mM, 52,74%±3,93 n=36; 
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figura 23B, 3-NP 50 µM, 53,79%±6,83 n=30; valors respecte el CTL). Malgrat tot, la 

susceptibilitat que demostren les MNs espinals a aquestes dues toxines és diferent, ja 

que toleren la presència d’unes concentracions més altes de malonat al medi que no 

pas de 3-NP, que resulta ser molt més tòxic. Aquestes toxines no afecten de manera 

selectiva les MNs, ja que la pèrdua de la població de MNs s’acompanya de la depleció 

cel·lular en altres zones de la medul·la, com en la zona de la IGM (figures 23D-23I). 

 

 

Figura 23. La inhibició mitocondrial crònica amb àcid malònic i àcid 3-nitropropiònic provoca 
degeneració i mort de les MNs. Les gràfiques superiors mostren els assajos dosi-resposta d’àcid malònic 
(A) i de 3-NP (B), toxines que s’han aplicat als cultius des de 7 DIV a 14 DIV. Les imatges mostren la 
pèrdua progressiva de MNs Hu+ als 14 DIV respecte la condició CTL (C) de manera depenent de la dosi de 
malonat (D, E i F) o de 3-NP (G, H i I). A: n=20-66, 4 experiments independents; *p<0,01 vs CTL. B: n= 
28-46, 3 experiments independents; *p<0,001 vs CTL. Els resultats s’expressen en percentatge respecte 
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el CTL (mitjana±SEM). A C-I s’han destacat amb línies discontínues els marges de la secció i els límits de 
la LMC. Barres de calibració=300 µm. 

 

A nivell d’ultrastructura, s’han analitzat rodanxes de medul·la sotmeses al 

tractament crònic amb malonat 20 mM i 3-NP 50 µM perquè són les dosis que generen 

aproximadament una depleció del 50% de les MNs de la LMC. L’anàlisi ha posat de 

manifest que la inhibició crònica de l’activitat mitocondrial comporta una clara 

alteració de la morfologia mitocondrial (figura 24): tant el malonat com el 3-NP 

provoquen la dilatació i l’augment del tamany dels mitocondris, acompanyat per una 

davallada de l’electrodensitat pròpia dels mitocondris de MNs sanes (comparar les 

figures 24D i 24E). Malgrat tot, l’aparença d’aquestes MNs degenerants difereix del 

patró apoptòtic, ja que no presenten signes de la típica condensació nuclear en 

forma de cossos apoptòtics (observar el nucli de la figura 24B). Les alteracions 

mitocondrials detectades en presència de les toxines mitocondrials guarden relació 

amb la degeneració excitotòxica observada en una situació d’excitotoxicitat in vivo 

(Calderó i col., 1997) i també amb la lesió aguda amb KA trobada en les MNs dels 

cultius organotípics (figura 34A). Per tant, es proposa que l’àcid malònic i l’àcid 3-NP 

provoquen la degeneració neuronal en els cultius organotípics de 14 DIV per un 

mecanisme d’excitotoxicitat crònica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. La ultrastructura posa de manifest la degeneració de les MNs cultivades fins a 14 DIV en 
presència de les toxines mitocondrials. Comparant l’aspecte dels mitocondris d’una MN CTL (A) amb el 
de MNs sotmeses als dos tractaments (B i C) s’evidencia el canvi acusat de la morfologia mitocondrial 
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(destacats de groc) tant en aquelles MNs tractades amb àcid malònic 20 mM (B) com amb àcid 3-NP (C). 
Les imatges D i E permeten comparar a major augment l’aspecte ultrastructural dels mitocondris sans 
(E) amb els afectats per la inhibició crònica amb malonat 20 mM (D). Aquests mitocondris s’han dilatat i 
han augmentat de tamany respecte els mitocondris CTL, que són d’un tamany més reduït, més 
compactes i amb certa electrodensitat. Malgrat la disfunció dels mitocondris tractats amb toxines 
mitocondrials, molts d’ells conserven algunes crestes mitocondrials ben formades (D, fletxes). N, nucli; 
m, mitocondris. 

 

De fet, un dels trets més indicatius de l’existència de neurodegeneració és 

que hi ha un cert percentatge de MNs que exhibeixen unes alteracions estructurals 

tan extremes (comparar les figures 25A i 25B) que es poden arribar a detectar fins i 

tot en IHQ convencional contra la proteïna Hu (comparar les figures 25a i 25b). 

Aquestes MNs presenten el citoplasma altament vacuolitzat i es caracteritzen per 

presentar, a nivell perifèric, grans vacúols (figura 25B) que exclouen el marcatge per 

Hu (figura 25b). Aquesta vacuolització, juntament amb les alteracions mitocondrials 

anteriorment descrites, contribueix al fenotip global d’una MN degenerant: la 

morfologia arrodonida, la retracció o pèrdua de les projeccions neurítiques (habituals 

en MNs CTL del mateix punt de cultiu) i el desplaçament del seu nucli cap a una 

posició excèntrica (comparar les figures 25a i 25b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. La ultrastructura i l’immunomarcatge per Hu permeten la detecció de les MNs en cultiu 
altament degenerades. L’aspecte ultrastructural d’una MN CTL sana als 14 DIV (A) correlaciona amb 
l’intens marcatge citoplasmàtic per Hu que mostren les MNs en immunohistoquímica (a). Quan una MN 
tractada amb malonat 20 mM presenta un elevat grau de degeneració (B), es detecten la vacuolització 
general del seu citoplasma (àrea ressaltada) i l’aparició d’unes grans dilatacions citoplasmàtiques a la 
seva perifèria (*). Aquestes MNs són identificables per IHQ contra Hu perquè exposen unes zones 
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d’exclusió de marcatge Hu a nivell perifèric (b, fletxes). N, nucli. Barres de calibració: A, 3 µm 
(aplicable a B); a, 50 µm (aplicable a b). 

 

Per tal de demostrar que les toxines mitocondrials aplicades crònicament als 

cultius podien estar desencadenant una mort de MNs de tipus excitotòxic, s’ha 

quantificat la concentració d’àcid glutàmic al medi dels cultius. Mitjançant l’ús d’un 

kit de detecció de glutamat, s’han analitzat els medis cultiu dels experiments 

realitzats amb l’àcid malònic i l’àcid 3-NP. Com que el tractament s’inicia als 7 DIV i 

es perllonga fins als 14 DIV, moment on es realitza el recompte de les MNs restants, 

s’han analitzat els medis de diversos punts de cultiu compresos entre els 7-14 DIV. La 

concentració d’àcid glutàmic al medi és relativament baixa en totes les condicions 

analitzades però als 9 DIV és més elevada respecte la condició CTL en els 

tractaments amb àcid malònic 20 mM i 50 mM (figura 26A; CTL 9 DIV, 0,805±0,048, 

n=3; malonat 20 mM 9 DIV, 1,256±0,035, n=3; malonat 50 mM 9 DIV 1,247±0,142, 

n=3; mitjana de la concentració de glutamat µM ± SEM) i amb àcid 3-NP 100 µM 

(figura 26B; 3-NP 100 µM 9 DIV, 1,483±0,034, n=3; mitjana de la concentració de 

glutamat µM ± SEM). Als 12 DIV, tot i que la concentració de glutamat al medi descriu 

una tendència a l’alça en els cultius tractats amb toxines mitocondrials, no són 

diferències estadísticament significatives respecte la condició CTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Concentració d’àcid glutàmic al medi 
dels cultius organotípics tractats amb les toxines 
mitocondrials. Les gràfiques mostren els nivells 
d’àcid glutàmic en el medi dels cultius organotípics 
de 9, 12 i 14 DIV durant el tractament crònic que 
s’efectua des de 7 DIV amb: A, àcid malònic (10, 
20 i 50 mM) i B, àcid 3-NP (25, 50 i 100 µM). A i B: 
n=3, 3 experiments independents valorats per 
duplicat, , *p<0,05 vs CTL. Els resultats s’expressen 
com la mitjana±SEM.  
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Una forma de validar el model d’excitotoxicitat crònica aconseguit amb 

l’administració de toxines mitocondrials ha consistit en testar agents neuroprotectors 

enfront de l’excitotoxicitat com l’antagonista de receptors de glutamat de tipus no-

NMDA CNQX i el fàrmac antiexcitotòxic riluzol. S’ha administrat CNQX als cultius 

organotípics des dels 7 DIV fins a 14 DIV, conjuntament amb diverses concentracions 

de malonat i de 3-NP. La figura 27 mostra el percentatge de MNs presents als 14 DIV 

després dels diferents tractaments, on el CNQX 60 µM es comporta com a un agent 

parcialment neuroprotector de les MNs en aquest sistema d’inhibició mitocondrial 

amb àcid malònic (figura 27A; malonat 20 mM, 52,74%± 3,93 n=36 vs malonat 20 

mM+CNQX, 71,43%±4,38 n=26; malonat 50 mM, 19,27%±2,98 n=20 vs malonat 50 

mM+CNQX 45,61%±3,07 n=30; valors en relació el CTL) o amb 3-NP (figura 27B; 3-NP 

50 µM, 53,79%±6,83 n=30 vs 3-NP 50 µM+CNQX, 79,01%±5,03 n=36; valors respecte el 

CTL).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. La inhibició dels receptors 
de glutamat de tipus AMPA/KA amb 
CNQX evita la mort per inhibició 
mitocondrial d’algunes MNs en els 
cultius organotípics. La gràfica A 
mostra el percentatge de MNs Hu+ als 
14 DIV després del tractament des de 
7 DIV amb tres dosis de malonat (10, 
20, 50 mM) soles o combinades amb 
CNQX 60 µM. La gràfica B mostra el 
percentatge de MNs obtingut als 14 
DIV administrant 3-NP (25, 50 i 100 
µM) des de 7 DIV, sol o en combinació 
amb CNQX 60 µM. A: n=20-66, 4 
experiments independents, *p<0,05 i 
**p<0,01. B: n=28-36, 3 experiments 
independents, *p<0,01 vs 3-NP 50 µM. 
Els resultats s’expressen en 
percentatge respecte el CTL 
(mitjana±SEM). 

 

Coneixent que les MNs madures en aquest sistema de cultiu són susceptibles a 

l’acció del KA i que el riluzol és capaç de prevenir la mort per excitotoxicitat aguda 

(figura 22), hem volgut valorar si aquest fàrmac actua també prevenint de la mort 

degenerativa provocada per les toxines mitocondrials. Per això, s’han coadministrat 
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tres concentracions creixents de riluzol (10, 20 i 40 µM) amb malonat 20 mM o amb 3-

NP 50 µM des dels 7 DIV als 14 DIV. El nombre de MNs presents als 14 DIV (figura 28) 

demostra que la concentració de riluzol 10 µM és capaç de rescatar les MNs de la 

mort per inhibició mitocondrial crònica amb malonat (figura 28A; malonat 20 mM, 

59,73%±3,20 n=80; malonat 20 mM + RZ 10 µM, 82,20%±6,28 n=56; valors respecte el 

CTL) o amb 3-NP (figura 28B; 3-NP 50 µM, 60,38%±5,02 n=48; 3-NP 50 µM + RZ 10 µM, 

89,92%±7,23 n=14). Concentracions més elevades de riluzol no provoquen un major 

rescat de MNs als 14 DIV del que s’obté amb la dosi de 10 µM de RZ. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. El tractament amb riluzol evita la 
mort per inhibició mitocondrial d’un cert 
percentatge de MNs en els cultius organotípics. 
La gràfica A mostra el percentatge de MNs 
presents a les seccions de cultiu de 14 DIV 
tractades crònicament amb una combinació de 
malonat 20 mM i riluzol (10, 20 i 40 µM) des de 7 
DIV. La gràfica B representa els valors de MNs 
obtinguts amb el mateix protocol d’aplicació que 
l’anterior però utilitzant les combinacions de 3-
NP 50 µM i riluzol (10, 20 i 40 µM). A: n=46-80, 5 
experiments independents, *p<0,01 vs malonat 
20 mM, ANOVA, test de Bonferroni. B: n=14-80, 5 
experiments independents,*p<0,01 vs 3-NP 50µM, 
ANOVA, test de Bonferroni. Els resultats 
s’expressen en percentatge respecte el CTL 
(mitjana±SEM).  

 

 

Malgrat que les concentracions d’àcid glutàmic al medi de cultiu no s’eleven 

gaire en presència del tractament amb les toxines mitocondrials, aquests resultats de 

neuroprotecció amb CNQX i riluzol indiquen l’existència d’un mecanisme de mort 

excitotòxica crònica en la degeneració de les MNs dels cultius organotípics. 
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TERCER OBJECTIU: Anàlisi de l’efecte neuroprotector del liti sobre la PCD de 

MNs en  l’embrió de pollastre i sobre l’excitotoxicitat induïda amb agonistes de 

glutamat sobre les MNs espinals en cultius organotípics. 
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3. ANÀLISI DE L’EFECTE NEUROPROTECTOR DEL LITI SOBRE LA MORT NATURAL 

PROGRAMADA (PCD) DE LES MNs DE L’EMBRIÓ DE POLLASTRE I SOBRE 

L’EXCITOTOXICITAT INDUÏDA PER AGONISTES DE GLUTAMAT EN MNs ESPINALS 

EN CULTIUS ORGANOTÍPICS. 

    

S’atribueixen al catió de liti (Li) un gran nombre d’accions cel·lulars 

primerament com a agent estabilitzador de l’humor en humans amb patologies com 

el desordre bipolar (Manji i col., 1999) però també accions com promoure la 

supervivència cel·lular (Nibuya i col., 1995) i la neurogènesi (Chang i col., 2005; 

Hashimoto i col., 2003). A més, en diversos models actua com a agent anti-apoptòtic 

(Chalecka-Franaseck i Chuang, 1999; Manji i col., 2000; Hashimoto i col., 2004; 

Chuang, 2005; Yasuda i col., 2007) i com a agent anti-excitotòxic (Nonaka i col., 

1998; Hashimoto i col., 2002a i 2002b; Chen i col., 2003; Hiroi i col., 2005; Du i col., 

2008). Són aquestes propietats les que hem volgut testar en els models que diposem 

al nostre laboratori: la primera, en el sistema in vivo de mort natural programada 

(PCD) de tipus apoptòtica de MNs, que s’esdevé entre E6-E10 en l’embrió de pollastre 

i la segona, en el model mort excitotòxica aguda per KA establert en cultius 

organotípics de medul·la espinal E16, descrit en l’apartat anterior. 

 

3.1. L’administració de liti in vivo no evita la mort natural programada de les MNs 

espinals lumbars en l’embrió de pollastre.  

Per tal d’obtenir una concentració de liti en sang i en líquid amniòtic similar a la 

que s’assoleix en humans tractats amb aquest ió (aprox 1 meq/l, segons Fornai i col., 

2008a), els nostres primers assajos s’han centrat en l’estudi de la concentració del 

liti in ovo.  

S’ha utilitzat una solució isosmòtica de LiCl 0,15 M preparada en una base de 

sèrum fisiològic, d’acord amb altres estudis realitzats en embrió de pollastre 

(Ikonomov i col., 2000). S’han injectat diversos volums d’aquesta solució o de sèrum 

fisiològic sobre la membrana corioalantoidea d’embrions E10 i al cap de 6 h, s’han 

pres mostres de sang i de líquid amniòtic per analitzar els nivells de liti assolits amb 

cada volum d’injecció. La gràfica de la figura 29A mostra que la concentració de liti 

augmenta de manera dependent del volum de solució injectat (en sang: 100 µl, 

0,87±0,04 vs 600 µl, 5,00±0,5; valors en meq/l de sang). A més, permet veure que 
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l’administració de 300 µl de LiCl 0,15 M és suficient per assolir una litèmia desitjada 

(300 µl, 2,00±0,10; valors en meq/l de sang).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Concentració de liti en 
sang i en líquid amniòtic per 
espectrometria d’absorció atòmica. 
La gràfica A mostra els valors de liti 
en sang i en líquid amniòtic al cap de 
6 h de la injecció de diversos volums 
(50-600 µl) de 0,15 M LiCl. *p<0,01 i 
**p<0,001 vs mostres de sang, test t-
Student. La gràfica B mostra els nivells 
de liti en sang i en líquid amniòtic a 
diferents temps després d’una única 
injecció de 300 µl (0,15 M) LiCl. 
*p<0,01 i **p<0,001 vs mostres de 
sang. Entre parèntesis, s’indica per a 
cada condició el nombre de mostres, 
equivalents a embrions diferents, 
incloses en l’estudi. Els resultats 
s’expressen com a la mitjana±SEM. 

 

 

Un cop establerta la dosi d’injecció apropiada, el següent experiment ha 

consistit en estudiar la distribució de liti en sang i en líquid amniòtic a temps 

diferents (6, 12, 24, 48 i 72 h) ja que, a més d’aconseguir una concentració de liti 

adient, ens interessa que aquesta es mantingui al llarg del temps. En la figura 29B es 

posa de manifest que, malgrat que amb la injecció de 300 µl de LiCl 0,15 M es poden 

assolir els 2 meq de liti per litre de sang a les 6 h, aquesta concentració disminueix al 

llarg del temps (en sang: 12 h, 1,85±0,26; 24h, 0,9±0,22; 48 h, 0,81±0,07; 72 h, 

0,75±0,06; valors expressats en meq/l) i es redistribueix quasibé de manera simètrica 

en el líquid amniòtic (en líquid amniòtic: 12 h, 0,71±0,13; 24h, 1,3±0,26; 48 h, 

1,24±0,14; 72 h, 1,62±0,15; valors expressats en meq/l). No hi ha una pèrdua de liti 

amb el pas de les hores degut a la naturalesa de l’embrió de pollastre, que es 

desenvolupa en un compartiment estanc (ou). 
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Per tant, coneixent que una única dosi de 300 µl de LiCl 0,15 M no ha estat 

suficient per a mantenir la litèmia en sang en els límits de concentració desitjats 

durant diversos dies (E6-E10), s’ha optat per seguir un protocol d’injecció diària: a E6 

s’administra la dosi de 300 µl de LiCl 0,15 M i entre E7-E9 s’injecta diàriament una 

dosi 150 µl de LiCl 0,15 M. La figura 30 mostra que a E10, amb aquest protocol 

d’injecció crònica, s’ha pogut mantenir la concentració de liti dins de l’interval de 

concentració desitjat durant tota l’etapa de la PCD (injecció crònica; en sang: 

1,97±0,27, en líquid amniòtic: 2,19±0,15; valors expressats en meq/l ). 

 

 

Figura 30. Concentració de liti en sang i en 
líquid amniòtic en embrions E10 després d’una 
injecció crònica o aguda de LiCl. Alguns 
embrions reben l’administració crònica entre E6-
E9 de LiCl 0,15 M (a E6 un volum de 300 µl i 
entre E7-E9 de 150 µl de la mateixa solució) 
mentre que altres embrions només reben una 
única injecció de 300 µl LiCl 0,15 M a E6. El 
tercer grup d’embrions s’injecta amb solució 
salina (vehicle). Entre parèntesis, s’indica per a 
cada condició el nombre de mostres, equivalents 
a embrions diferents, incloses en l’estudi. Els 
resultats s’expressen com a la mitjana±SEM. 

 

 

Moltes de les evidències científiques que atorguen al liti les seves propietats 

anti-apoptòtiques s’han descrit tant en models in vivo com in vitro, però són escassos 

els estudis realitzats amb liti en models d’apoptosi neuronal (D’Mello i col., 1994; 

Ghribi i col., 2002; Chuang, 2005; Yeste i col., 2007). Existeix un estudi in vivo en 

rates utilitzant l’infart cerebral com a model apoptòtic (Chuang, 2005) i també un 

estudi en conills on s’indueix l’apoptosi de les cèl·lules de l’hipocamp a través de la 

l’administració d’un compost d’alumini (Ghribi i col., 2002). Cap dels entorns 

apoptòtics utilitzats fins al moment s’esdevé d’una manera natural en l’organisme. 

Per tant, ha estat molt interessant conèixer si el liti demostrava les propietats 

neuroprotectores en un sistema de mort apoptòtica natural com el que té lloc durant 

la PCD de MNs en l’embrió de pollastre. Per això, s’ha valorat el nombre de MNs 

presents a la LMC d’embrions de pollastre E10, després de sotmetre’ls al protocol 

d’injecció crònica de liti entre E6-E9 (figura 31). Els resultats obtinguts en el nostre 

estudi demostren que, tot i aconseguir una concentració terapèutica de liti en sang i 

en líquid amniòtic constant d’uns 2 meq/l durant tota l’etapa de la PCD, el liti no 

demostra ser capaç de rescatar les MNs espinals de la mort majoritàriament 
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apoptòtica que s’esdevé durant aquesta etapa el desenvolupament normal de 

l’embrió de pollastre (figura 31, salí (CTL), 12,46x103±0,16x103; Li, 

12,10x103±0,57x103). 

 

 

Figura 31. L’administració crònica amb liti in 
ovo entre E6-E9 no evita la mort cel·lular 
programada de les MNs en l’embrió de 
pollastre. Nombre de MNs presents a la LMC 
de la medul·la espinal d’embrions E10 després 
del tractament d’injecció crònica (E6-E9) de 
solució salina o de LiCl 0,15 M. Entre 
parèntesis, s’indica per a cada condició el 
nombre de mostres, equivalents a embrions 
diferents, incloses en l’estudi. Els valors 
s’expressen com la mitjana±SEM. 

 

 

 

3.2. El liti facilita la mort per apoptosi caspasa-3 dependent de les MNs madures 

en cultius organotípics de 7 DIV tractats amb GDNF exogen. 

És ben conegut que fora de l’estreta diana terapèutica del liti apareixen els 

efectes nocius d’aquest ió, sobretot la càrdiotoxicitat i la neurotoxicitat en els 

malalts tractats amb liti (Manji i col., 1999). De fet, en un estudi in vitro recent 

s’estableix que la toxicitat del liti es deu a la disminució de l’expressió d’alguns gens 

antiapoptòtics (Allagui i col., 2007). L’ampli espectre d’accions del liti inclou, doncs, 

des d’accions neuroprotectores fins a accions tòxiques (Colombo i col., 1991). Fins i 

tot, existeixen alguns estudis que involucren el liti en la promoció o facilitació de 

l’apoptosi mediada per Fas-FasL (Song i col., 2004; Shin i col., 2007), en 

contraposició a l’efecte antiapoptòtic àmpliament descrit en varis sistemes (D’Mello i 

col., 1994; Ghribi i col., 2002; Chuang i col., 2005; Jordà i col., 2005; Yeste i col., 

2007). Per tal de conèixer els efectes del liti sobre les MNs madures en cultius 

organotípics, s’ha subministrat LiCl 10 mM des del 0 DIV i s’ha valorat el nombre final 

de MNs als 7 DIV. Cal mencionar que, en el nostre sistema de cultiu organotípic, el 

GDNF s’administra de manera habitual ja que en estudis previs hem vist apaivaga 

l’onada apoptòtica que té lloc als primers dies de cultiu (figura 9A). El liti provoca un 

decrement del nombre de MNs Hu+ presents als cultius després de 7 dies de 

tractament (figura 32A, Li, 65,21%±2,73%, n=24; CTL, 100%±4,83%, n=32). Aquest 

resultat indica que el liti actua afavorint la mort de les MNs in vitro durant la 

primera setmana del cultiu. Amb la finalitat de corroborar aquests resultats, s’han 
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realitzat IHQs-F per avaluar la quantitat de MNs que demostren positivitat a caspasa-

3 als 7 DIV (figura 32B). D’acord amb els nostres estudis previs, als 7 DIV el 

percentatge de MNs que demostren positivitat per caspasa-3 activa respecte les MNs 

Hu+ presents a la LMC és quasibé nul (0,44%±0,19 n=40 seccions; gràfica 32B, figures 

32C i 32D). En canvi, en presència d’una concentració de LiCl 10 mM aquest 

percentatge s’eleva fins a un 3,04%±0,51 (n=33 seccions; gràfica 32B, figures 32E i 

32F).  

 

 

Figura 32. Efectes del liti sobre les MNs en cultius organotípics. La gràfica A mostra el nombre de MNs 
presents a la LMC als 7 DIV en una situació CTL o amb el tractament permanent amb LiCl 10 mM (n=24-
32, 2 experiments independents, *p<0,001, t-Student). La gràfica B representa el nombre de MNs 
caspasa-3 activa positives als 7 DIV en condicions CTL o en presència de LiCl (10 mM). n=33-40, 2 
experiments independents, *p<0,001, t-Student. Es mostren imatges representatives del marcatge per 
Hu (verd, C i E) i caspasa-3 activa (vermell, D i F) de seccions cultivades en absència (C i D) o presència 
de liti (E i F) als 7 DIV. Es destaca amb línies discontínues, el marge de la secció i els límits entre la 
susbtància blanca i grisa. Els resultats d’A i B es mostren en percentatge respecte el CTL (mitjana±SEM). 
Barres de calibració: 500 µm (aplicable a C-F). 
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Vist que el liti no és capaç de rescatar de la PCD les MNs d’embrió de 

pollastre i que, en el nostre sistema in vitro, afavoreix la mort apoptòtica caspasa-3 

dependent de les MNs madures, es pot afirmar que el liti no actua com a un agent 

antiapoptòtic per a les MNs d’embrió de pollastre, sinó que en ocasions pot arribar a 

afavorir la mort caspasa-3 dependent d’algunes MNs. 

 

3.3. El tractament crònic amb liti rescata les MNs madures en cultiu organotípic 

sotmeses a una lesió excitotòxica aguda amb àcid kaínic. 

 

Una de les hipòtesis de l’ELA és la lesió excitotòxica de les MNs causada per 

l’excés de glutamat extracel·lular. Ja que s’ha descrit que en diversos models in vivo 

i in vitro el liti es mostra neuropotector davant un estímul excitotòxic (Sparapani i 

col., 1997; Nonaka i col., 1998; Hashimoto i col., 2002a i 2002b; Chen i col., 2003; 

Hongisto i col., 2003; Shao i col., 2005; Du i col., 2008), hem decidit estudiar si el liti 

actua protegint les MNs madures del nostre sistema in vitro enfront de 

l’excitotoxicitat ja que en el nostre coneixement no existeixen models en MNs on 

s’hagi avaluat el paper del liti com a agent neuroprotector.  

L’estudi dels efectes antiexcitotòxics del liti els hem centrat en el model 

d’excitotoxicitat aguda que anteriorment havíem desenvolupat amb àcid kaínic. Com 

que l’eficàcia neuroprotectora del liti està habitualment relacionada amb 

l’administració de manera crònica (Klein i Melton, 1996; Fukumoto i col., 2001), hem 

suplementat el medi dels cultius organotípics des de l’inici de l’experiment amb dues 

concentracions de liti diferents (4 mM i 10 mM). Aleshores, als 5 DIV s’ha efectuat un 

tractament agut amb KA per tal d’induir una lesió excitotòxica al cultiu. El nombre 

de MNs Hu+ que sobreviuen fins als 7 DIV amb les dues dosis de liti es mostren a la 

gràfica de la figura 33. En aquests experiments, el liti rescata MNs espinals madures 

de la mort excitotòxica de manera depenent de la dosi, trobant-se el rescat màxim 

amb la concentració de 10 mM és només és al voltant del 50% (figura 33I; KA, 

15,06%±0,9; Li 4 mM 33,28%±1,86; Li 10 mM 45,59%±2,48; valors en relació al CTL). 
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Figura 33. Supervivència de les 
MNs en cultius organotípics 
després del tractament 
excitotòxic amb KA, en 
absència o presència del 
tractament crònic amb dues 
dosis de liti (4 mM i 10 mM). 
Imatges de la immunodetecció 
d’Hu en seccions de cultius 
organotípics on s’aprecia la 
depleció de MNs deguda al 
tractament amb kainat 
(comparar A i B) i com el 
tractament crònic amb 4 mM de 
liti (C) o 10 mM de liti (D) 
permet rescatar un major 
nombre de MNs als 7 DIV. A la 
sèrie d’imatges E-H es mostra la 
LMC de seccions en les 
condicions de cultiu anteriors a 
major augment. La gràfica I 
mostra el percentatge de MNs 
presents les seccions de 7 DIV 
cultivades en presència o en 
absència de liti (4, 10 mM) i 
sotmeses al tractament amb KA 
(50 µM) als 5 DIV. n=31-40, 2 
experiments independents, 
*p<0,05 vs KA o Li 4mM. Els 
resultats es mostren en 
percentatge respecte el CTL 
(mitjana±SEM). En A-D es 
destaquen amb cercles 
discontinus les LMCs de les 
seccions. Barres de calibració: 
A, 500 µm (aplicable a B-D); E, 
100 µm (aplicable a F-H). 
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3.4. El tractament crònic amb liti evita l’afectació mitocondrial i nuclear de les 

MNs sotmeses a un estímul excitotòxic però provoca algunes alteracions 

ultrastructurals. 

L’examen ultrastructural de les MNs tractades amb liti i rescatades de la mort 

excitotòxica per KA ha posat de manifest les diverses accions d’aquest ió sobre la 

ultrastructura de la MN: la preservació de la morfologia i de la densitat dels 

mitocondris, l’alteració del reticle endoplasmàtic rugós, el gran increment de dense 

cores vesicles (DCVs) i l’acúmul de  masses de citosquelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Ultrastructura de les MNs en cultius organotípics de 7 DIV sotmeses a una situació 
d’excitotoxicitat aguda amb KA en presència o absència de LiCl 10 mM. A: MN cultivada en condicions 
CTL, amb el reticle endoplasmàtic rugós (REr) ben estructurat i els mitocondris (m) amb una morfologia 
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allargada, compactes i lleugerament electrodensos. B: MN típicament excitotòxica, amb la membrana 
nuclear alterada presentant un aspecte ondulat i la cromatina nuclear compactada en grumolls. 
S’aprecia la desestructuració i dilatació extrema dels mitocondris (m, groc), tant a nivell citoplasmàtic 
com en les projeccions neurítiques (E, àrea delimitada). C: MN tractada crònicament amb liti i que 
presenta, en termes generals, un aspecte ultrastructural molt similar al d’una MN CTL si s’observa la 
morfologia dels mitocondris i del Golgi (àrea destacada). El citoplasma de la MN tractada amb liti perd 
lleugerament l’electrodensitat habitual per manca de ribosomes lliures. D: MN tractada crònicament 
amb liti i sotmesa a la lesió excitotòxica amb KA als 5 DIV. Malgrat la desestructuració del citoplasma, 
els mitocondris són morfològicament més similars als d’una MN CTL (A) que no pas als mitocondris 
típicament excitotòxics (B). Igualment, el fenotip nuclear (N) també es preserva de l’excitotoxicitat en 
presència de liti. F: Projecció neurítica (àrea delimitada) d’una MN tractada amb liti i amb KA que 
presenta un alt contingut en dense core vesicles (DCVs, puntes de fletxa, magenta).Imatge inserta en F: 
detall dels DCVs a major augment. Barres de calibració: A i C-D, 2 µm; imatge insertada en F, 0,25 µm. 

 

En primer lloc, hem pogut observar que el tractament crònic amb liti evita 

l’aparició de les alteracions als mitocondris pròpies de l’excitotoxicitat. A les 

micrografies de la figura 34 s’observa clarament l’organització intracel·lular d’una 

MN control als 7 DIV (sense el tractament amb KA, figura 34A): el reticle 

endoplasmàtic està ben estructurat, presenta una densitat considerable de ribosomes 

lliures i els mitocondris són d’aspecte allargat i lleugerament electrodensos. La lesió 

excitotòxica de 2h amb KA als 5 DIV (figures 34B i 34E) implica que la MN observada 

als 7 DIV presenti unes alteracions ultrastructurals molt evidents i característiques 

com són: una notable condensació citoplasmàtica (augment de l’electrodensitat 

general), la vacuolització del citoplasma, l’augment del tamany dels mitocondris 

acompanyat d’una desestructuració de les crestes mitocondrials, l’ondulació de 

l’embolcall nuclear i la condensació de la cromatina nuclear en forma de grumolls. 

Aquest patró excitotòxic és comparable al descrit en MNs de pollastre E7,5 tractades 

in ovo amb NMDA (Calderó i col., 1997).  

En tal situació d’excitotoxicitat, l’administració crònica de liti evita l’aparició 

de les alteracions nuclears i mitocondrials anteriorment descrites (figura 34D). Per 

valorar aquestes observacions sobre els mitocondris, hem utilitzat paràmetres 

morfològics com són la densitat mitocondrial (nº mitocondris/10 µm2; figura 35A) i el 

factor de forma (figura 35B). El tractament agut amb KA provoca la disminució 

significativa de la densitat de mitocondris a les seccions de 7 DIV (figura 35A, CTL, 

0,107±0,007, n=25 imatges; KA, 0,073±0,009, n=12 imatges). En canvi, si la lesió 

excitotòxica es produeix en seccions tractades crònicament amb liti, la densitat de 

mitocondris de les MNs als 7 DIV es preserva fins a uns nivells similars als d’una MN 

CTL (figura 35A, Li, 0,101±0,008, n=12 imatges). El factor de forma (ff) representa 

una distribució dels mitocondris per classes segons el seu grau d’arrodoniment (com 

més proper a 4, major és el grau d’arrodoniment dels mitocondris) (figura 35B). En 

condicions CTL, hi ha un nombre considerable de mitocondris classificats amb els 
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valors a partir de 2,3 de l’histograma del ff (figura 35B). En canvi, el tractament amb 

KA provoca la dilatació i desestructuració dels mitocondris de les MNs (figures 34B i 

34E) i les classes de mitocondris de tamany reduït també es veuen disminuïdes amb 

aquest tractament (valors entre 2,3 i 4,0; figura 35B). La presència de liti crònic al 

medi de cultiu permet que, malgrat efectuar la lesió excitotòxica, les classes de 

mitocondris de petit tamany quedin preservades i per això, la distribució del ff més 

similar a la d’un cultiu CTL (figura 35B). La gràfica insertada a la figura 35B mostra 

de manera resumida aquestes diferències, representant el nombre total de 

mitocondris de tamany>2,3 presents en cada condició de cultiu. 

 

 

 

Figura 35. Paràmetres morfològics de les 
seccions tractades amb liti: la densitat 
mitocondrial i el factor de forma (ff) dels 
mitocondris. A: representa la quantitat de 
partícules mitocondrials per cada 10 µm2 
(densitat mitocondrial). En la condició KA hi 
ha una disminució de la densitat 
mitocondrial significativa respecte la 
condició CTL (# p<0,01, ANOVA, LSD) i la 
condició KA-Li (*p<0,05, ANOVA, LSD). En 
canvi, no hi ha diferències significatives 
entre les condicions CTL i KA-Li. n=12-25, 1 
únic experiment; els resultats s’expressen 
com a la mitjana±SEM. B: Histograma del 
factor de forma dels mitocondris presents 
en MNs cultivades en les tres condicions. 
Només s’hi representen les cues dels 
histogrames, corresponents a les formes a 
partir del valor de 2,3. Les distribucions 
dels mitocondris de les condicions CTL i KA-
Li són més similars entre sí que no amb la 
condició KA (Tests no paramètrics; H de 
Kruskal-Wallis seguit de U de Mann-Whitney, 
p<0,05). b: representa la suma de tots els 
mitocondris de la distribució amb ff>2,3 per 
a cada condició, on el valor 4 representa els 
orgànuls més arrodonits.  

 

 

Una altra de les peculiaritats del tractament crònic amb liti és que, malgrat el 

bon aspecte general de la ultrastructura del nucli i dels mitocondris de la MN, afecta 

el reticle endoplamàtic i provoca la disminució dels ribosomes lliures. Això implica 

una davallada de l’electrodensitat habitual del citoplasma de la MN (comparar les 

figures 34A i 34C). Aquestes observacions a partir de mostres de ME s’han pogut 

corroborar amb un marcatge Nissl fluorescent. Aquest marcador posa de manifest 
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l’mRNA associat al reticle endoplasmàtic que, en el cas de les cèl·lules neuronals rep 

el nom de substància Nissl o substància tigriode. El patró de marcatge observat en 

condicions CTL és puntejat gruixut, preferentment dispers pel citoplasma però que 

també posa de manifest l’RNA dels nuclèols (figures 36B, 36G i 37B). En presència 

d’una concentració 10 mM de liti, el marcatge Nissl desapareix quasibé per complet 

de la població de MNs presents als 7 DIV (figura 36E i 36H). A major augment, 

s’aprecia que el Nissl queda restringit exclusivament a la zona nuclear i/o 

perinuclear (figura 37E i 37F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Imatges d’immunohistoquímica amb l’anticòs SMI-35 contrastades amb Nissl (I). A la sèrie 
d’imatges a pocs augments es pot apreciar el canvi en la immunoreactivitat per SMI-35 (verd, A i D) i 
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per Nissl (vermell, B i E) tant en seccions CTL com tractades amb liti. Per a SMI-35: mentre que en 
condicions CTL el marcatge és relativament intens en les projeccions axonals i molt discret a nivell 
somàtic (A), quan les seccions de cultiu es tracten amb liti la IR per SMI-35 es redistribueix, acumulant-
se intensament al soma d’algunes MNs i també en els esferoides axonals (D). Per a la substància Nissl: 
les MNs de la condició CTL presenten el típic marcatge granulat, gruixut i intens a nivell citoplasmàtic 
(B). En canvi, el tractament amb liti (E) provoca la pèrdua absoluta d’aquest marcatge Nissl 
citoplasmàtic, dificultant la identificació de les MNs de la LMC. A les imatges C i F es mostra la imatge 
conjunta per a cada condició de cultiu d’ambdós immunomarcatges. A major augment, es mostra la 
variació de la IR per tots dos anticossos en les imatges G i H, on s’hi destaquen els esferoides axonals 
intensament positius a SMI-35 (fletxes). S’han destacat amb línies discontínues els límits de la secció, 
els límits entre la substància grisa i la substància blanca i les LMCs. Barres de calibració: A, 200 µm 
(aplicable a B-F); G, 100 µm (aplicable també a H). 

 

 

Figura 37. Imatges d’immunohistoquímica amb l’anticòs SMI-35 contrastades amb (II). A-C: Cultiu 
organotípic CTL als 7 DIV amb el doble marcatge per SMI-35 (verd) i Nissl (vermell). El patró d’IR per 
SMI-35 és preferentment en les projeccions neurítiques i només ocasionalment s’acumula en el soma 
d’alguna MN (A). El marcatge Nissl de les MNs CTL és eminentment citoplasmàtic, amb l’exclusió del 
nucli però no dels nuclèols, que apareixen en forma de dues boles intensament positives. El Nissl dibuixa 
el típic patró de la substància tigroide, en forma de grumolls gruixuts (B). D-F: MNs de seccions 
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cultivades en presència de LiCl 10 mM. És molt evident l’increment de la IR per SMI-35 a nivell del soma 
de les MNs (D) així com també la pèrdua del marcatge Nissl (E) en el citoplasma de les MNs. A major 
augment, la imatge insertada en F mostra el canvi de patró d’IR per ambdós marcadors en una MN 
espinal lumbar tractada crònicament amb liti. G i H mostren la desestructuració de les projeccions 
axonals en presència de liti, quan es compara amb l’aspecte que presenten tals projeccions en una 
secció CTL (G). A més, destacar la presència d’esferoides axonals de gran tamany intensament positius 
per SMI-35 (H). Barres de calibració: A, 50 µm (aplicable a B-H); imatge insertada en F, 20µm. 

 

L’anàlisi de la ultrastructura d’aquestes MNs cultivades durant 7 DIV en 

presència de liti també ha permès detectar l’acúmul d’una enorme quantitat de 

dense core vesicles (DCVs) en el citoplasma de la MN (figura 34F). Aquestes DCVs són 

vesícules implicades en la ruta secretora de la neurona, però es diferencien de la 

resta de vesícules citoplasmàtiques (lisosomes, endosomes) a nivell funcional i de 

contingut proteic: en el seu interior o core hi emmagatzemen unes masses molt 

electrodenses de naturalesa diversa (Cordeiro i col., 2000; Salio i col., 2007), que 

retenen de manera estable dins la cèl·lula. Quan s’esdevé un estímul extern que 

promou la fusió d’aquests DCVs amb la membrana plasmàtica llavors es produeix 

l’alliberació del seu contingut a l’exterior.  

El calcitonin gene-related peptide (CGRP) és un neuropèptid àmpliament 

distribuït pel sistema nerviós. S’expressa en el soma de les MNs espinals, perifèriques 

i del gangli dorsal i, un cop sintetitzat, s’acumula les vesícules secretores provinents 

del Golgi (Calderó i col., 1992). Aleshores, es transporta de manera anterògrada dins 

de les DCVs cap als terminals nerviosos per alliberar-se, ja que es relaciona el pèptid 

CGRP amb la regulació de les interaccions neuromusculars. Les situacions que 

comporten dany als nervis perifèrics provoquen un increment acusat del CGRP en els 

somes neuronals i terminals nerviosos (Arvidsson i col., 1990; Calderó i col., 1992). 

Per tant, si en el nostre sistema de cultiu organotípic tractat amb liti es detecta un 

increment de DCVs és possible que el CGRP també s’acumuli al soma i a les 

projeccions de les MNs. En IHQs-F dobles contra TuJ-1 i CGRP s’ha vist aquest 

increment esperat de la IR per CGRP (comparar les figures 38B i 38E): en les seccions 

CTL, l’immunomarcatge per CGRP es mostra amb un patró puntejat molt fi al soma 

de les MNs (figura 39A-B), mentre que aquest mateix marcatge apareix amb més 

intensitat en aquelles seccions tractades amb liti (figura 39C-D). La IR pel CGRP no 

queda restringida al soma neuronal en les condicions tractades amb el liti, sinó que 

s’estén al llarg dels axons i s’acumula en alguns dels esferoides axonals (figures 38G i 

38H) que apareixen habitualment amb el tractament amb liti (figura 40). Malgrat que 

en algunes d’aquestes dilatacions dels axons col·localitzen els ambdós marcatges 

TuJ-1 i CGRP, no en tots els esferoides succeeix el mateix: alguns esferoides són 

únicament TuJ-1+ i d’altres només CGRP+ (figures 38G i 38H).  
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Els esferoides axonals generats amb el tractament de liti (figura 40) apunten a 

l’existència d’una desestructuració del citosquelet de la MN per acúmul de proteïnes 

com la β-tubulina neuronal (TuJ-1) i els neurofilaments fosforilats (SMI-35) que al seu 

torn implica l’existència d’un transport axonal alterat (figura 36H i figura 40). Per 

tant, proteïnes que es transporten com són el CGRP també s’acumulen. Malgrat tot, 

aquesta retenció de CGRP a les MNs es pot relacionar amb l’acció neuroprotectora 

del liti enfront l’excitotoxicitat per KA perquè l’acúmul d’un gran nombre de DCVs 

pot actuar com a reservori de neuropèptids necessaris per a la supervivència de les 

MNs.  

 

 

Figura 38. El tractament amb liti incrementa el contingut de CGRP al soma de les MNs i als 
esferoides axonals. A-C: Secció cultivada durant 7 DIV en condicions CTL, on la IR per TuJ-1 (verd, A) 
s’extén de manera difusa pel soma i les projeccions de les MNs. El marcatge CGRP (vermell, B) apareix 
amb forma d’un puntejat lleuger i discret als somes neuronals. D-E: Secció de cultiu organotípic 
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sotmesa al tractament excitotòxic amb KA als 5 DIV i cultivada fins als 7 DIV en presència de LiCl 10 mM. 
Tant la IR per TuJ-1 (D) com CGRP (E) s’intensifiquen al soma de les MNs sotmeses al tractament am liti 
i ocasionalment apareixen algunes projeccions neurítiques marcades amb CGRP. A major augment (G i 
H) s’aprecia que els esferoides axonals generats en presència de liti són exclusivament TuJ-1+ (1), TuJ-
1+/CGRP+ (2) o bé només CGRP+ (3). Amb línies discontínues, s’han destacat les zones LMC, IGM i WM 
de les seccions. Barres de calibració: A, 200 µm (aplicable a B-F); G, 20 µm (aplicable també a H).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Imatges d’immunohistoquímica contra TuJ-1 i CGRP en seccions de cultius organotípics 
de 7 DIV. A-B: Secció cultivada en condicions CTL, on el patró d’IR per CGRP és puntejat i fi (vermell, 
A) i la IR per TuJ-1 (verd, B) mostra un citosquelet ben estructurat i compartimentat formant una malla, 
tant al soma com a les projeccions. C-D: La presència de liti durant el cultiu provoca l’increment de la 
intensitat del CGRP (C) al cos de la MN, que apareix com un puntejat més gruixut i no tant homogeni 
com en una situació CTL. D’altra banda, la β-tubulina neuronal es redistribueix, representada amb el 
marcatge TuJ-1(D), fent que la MN adopti una morfologia arrodonida, amb el nucli excèntric, molt 
diferent a l’aspecte d’una MN CTL. Detacar que en B s’hi detecta una MN en procés de mort, que ha 
perdut totalment la IR per CGRP i que presenta un nucli (DAPI, blau) rarament condensat. Barres de 
calibració: A i C, 50 µm (aplicable a B i D). 

 

 

3.4. La depleció d’inositol intracel·lular no és un dels principals mecanismes 

neuroprotectors del liti enfront de l’excitotoxicitat en el sistema de cultiu 

organotípic de MNs. 

Un dels raonaments clàssics que, en alguns models, permet explicar els efectes 

del liti és la hipòtesi de la depleció d’inositol (Klein i Melton, 1996; Harwood, 2005), 

on es proposa que el liti exerceix una inhibició directa dels enzims encarregats de la 

síntesi d’inositol i dels transportadors d’inositol (figura 12 de la introducció). La 

manca d’inositol intracel·lular evita que la cèl·lula pugui respondre als estímuls 
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externs perquè com a conseqüència es genera una depleció del segon missatger 

inositol trifosfat, entre d’altres. Per tal de comprovar si el liti actua rescatant les 

MNs de l’excitotoxicitat induïda per KA a través de la disminució dels reservoris 

d’inositol lliure a les MNs, hem realitzat la suplementació del medi dels cultius 

organotípics amb una font d’inositol exògena però permeable a les membranes, el 

myo-inositol. Aquests experiments s’han realitzat tant en absència com en presència 

de liti (figura 41). Els recomptes de MNs presents als 7 DIV demostren que l’elevació 

dels nivells d’inositol cel·lulars a través de l’administració exògena de myo-inositol 

no és capaç de revertir els efectes del liti sobre la supervivència de les MNs madures 

in vitro (figura 41, Li-KA, 50,43%±2,70 n=45; myoI-KA, 35,98%±2,30 n=55, Li+myoI-KA, 

45,60%±3,43 n=52; valors respecte la condició CTL). Per tant, és factible descartar 

que en els cultius organotípics, el liti actuï preferentment a través de la depleció 

d’inositol per promoure la supervivència de les MNs enfront de l’excitotoxicitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. La immunoreactivitat per a TuJ-1 en mostres tractades amb 10 mM de liti augmenta en el 
soma de les MNs i es localitza en els esferoides axonals. Imatges de seccions cultivades en diferents 
condicions durant 7 DIV. La imatge A mostra la típica IR de TuJ-1 (verd) en MNs d’una secció CTL, 
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cultivada en presència de GDNF. A la imatge C s’observa la depleció de MNs causada per 
l’excitotoxicitat aguda amb KA. A les imatges B i D procedents de mostres tractades amb liti sol (B) o 
amb liti i kainat (D) s’aprecia l’increment global de la IR per TuJ-1 i l’aparició dels esferoides axonals 
(puntes de fletxa). La imatge E correspon a una secció cultivada únicament en presència de LiCl 10 mM i 
en absència de GDNF. Les línies discontínues destaquen el marge de les hemimedul·les i els límits entre 
les zones LMC, IGM i WM. Barres de calibració: A, 200 µm (aplicable a B-E). 

 

 

Figura 41. El rescat de la mort 
excitotòxica de MNs descrit pel liti 
no està mitjançat per la depleció 
d’inositol. Percentatge de MNs Hu+ 
als cultius de 7 DIV després del 
tractament crònic amb liti, sol o 
combinat amb 40 µM de myo-
inositol. Algunes seccions també 
s’han tractat exclusivament amb 
myo-inositol 40 µM com a control 
intern de l’experiment. Aquestes 
condicions s’han sotmès a 
l´excitotoxicitat amb KA (50 µM) als 
5 DIV. n=42-55, 3 experiments 
independents, a, p<0,001 vs CTL; b, 
p<0,001 vs KA; c, p<0,01 vs Li-KA; 
ns, no significatiu vs Li-KA. Els 
resultats es mostren en percentatge 
respecte el CTL (mitjana±SEM). 

 

 

3.5. El liti regula a l’alça l’activitat autofàgica de les MNs. 

Alguns treballs proposen que el liti és capaç d’activar l’autofàgia (Sarkar i col., 

2005 i 2008; Fornai i col., 2008a). Aquesta acció del liti estaria mediada per la 

inhibició de la IMPasa, un dels enzims implicats en la síntesi d’inositol (Sarkar i col., 

2005). Malgrat que la depleció d’inositol no és el mecanisme principal que explica 

l’acció del liti rescatant les MNs de la mort excitotòxica per KA (figura 41), hem 

volgut comprovar si part de la neuroprotecció pot estar relacionada amb la inducció 

de l’autofàgia. En concret, la proteïna microtubule-associated protein 1 light chain 3 

(LC3) s’associa a les membranes dels autofagosomes un cop s’ha processat (Kabeya i 

col., 2000). Per tant, hem realitzat IHQs dobles amb l’anticòs contra la proteïna LC3, 

cedit amablement pel laboratori del Dr. Uchiyama (Koike i col., 2005 i 2008), i contra 

la β-tubulina neuronal amb l’anticòs TuJ-1. La figura 42 mostra que, en presència 

d’una concentració 10 mM de liti als cultius, la IR per LC3 augmenta d’una manera 

molt evident en tota la substància grisa (comparar les figures 42B i 42E).  
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A major augment, es pot apreciar com el patró de d’immunomarcatge per LC3 

en MNs CTL és un puntejat dispers (figura 42B) que esdevé molt més intens i 

localitzat al soma de les MNs quan els cultius s’han tractat crònicament amb liti 

(figura 43E). Quan aquestes seccions de 7 DIV s’analitzen per ME, es detecten MNs 

que mostren indicis d’un procés autofàgic primerenc, per la presència 

d’autofagosomes conformats per un petit nombre de membranes (figura 43G i 43H). 

Aquestes observacions en conjunt indiquen que el liti regula a l’alça la formació 

d’autofagosomes en MNs madures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. El tractament crònic amb liti promou l’increment de la immunoreactivitat per LC3 a la 
substància grisa. La sèrie d’imatges A-C correspon a un doble marcatge de la β-tubulina neuronal (TuJ-
1, verd) i dels autofagosomes (LC3, vermell) presents en MNs de cultius organotípics CTL de 7 DIV. La 
sèrie d’imatges D-F correspon també al doble marcatge de TuJ-1 i LC3 en seccions de 7 DIV cultivades 
en presència de liti crònic. S’han dibuixat amb línies discontínues els marges de les seccions i les zones 
IGM, WM i LMC. Barres de calibració: A, 200 µm (aplicable a B-F). 
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Figura 43. El tractament crònic amb liti augmenta la immunoreactivitat per LC3 al soma de les MNs i 
promou l’aparició d’autofagosomes. La sèrie d’imatges A-C correspon a un doble marcatge de la β-
tubulina neuronal (TuJ-1, verd) i dels autofagosomes (LC3, vermell) presents en MNs de cultius 
organotípics CTL de 7 DIV. La sèrie d’imatges D-F correspon també al doble marcatge de TuJ-1 i LC3 en 
seccions de 7 DIV cultivades en presència de liti crònic. L’increment de la immunoreactivitat per LC3 es 
correspon a l’augment de perfils autofàgics al citoplasma de les MNs quan s’analitzen per microscopia 
electrònica (G). Els autofagosomes (*) mostrats en G (i ampliats en H) són primerencs perquè estan 
formats per poques envoltes membranoses (fletxes). La línia discontínua delimita el nucli de la MN (N); 
m, mitocondris. Barres de calibració: A, 50 µm (aplicable a B-F), G, 2 µm (aplicable a H). 

 

3.6. Els efectes neuroprotectors indirectes del liti enfront la lesió excitotòxica 

són principalment a través de l’activació de la via de la PI3K/Akt i la inhibició de 

la proteïna GSK-3ββββ. 

Existeixen altres dianes intracel·lulars del liti, a més dels enzims encarregats 

de la síntesi d’inositol, que permeten explicar els seus efectes com a promotor de la 

supervivència cel·lular. S’ha descrit que en cèl·lules granulars de cerebel sotmeses a 
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excitotoxicitat, el liti activa la via de la PI3K/AkT (Chalecka-Franaszeck i Chuang, 

1999), que culmina amb la fosforilació/inactivació de la proteïna GSK-3 (Hetman i 

col., 2000). A més d’activar la ruta de la PI3K/AkT per inhibir indirectament 

l’activitat quinasa de la GSK-3, el liti també modula directament i negativa aquest 

enzim (Klein i Melton, 1996). Així, de manera similar a molts FTs, el liti facilita la 

supervivència cel·lular enfront dels estímuls de mort cel·lular. Hem dut a terme 

diversos experiments utilitzant productes farmacològics que permeten modular 

aquestes vies clau de l’acció neuroprotectora del liti: un inhibidor de la via de la 

PI3K/AkT, l’LY294002 (LY) i un inhibidor de la GSK-3β, la indirubin-3’-monoxime (IO).  

Hem aplicat la dosi 50 µM d’LY en combinació amb el liti, sotmetent els cultiu 

d’aquest tractament a la lesió excitotòxica amb KA als 5 DIV. La figura 44 mostra que 

el percentatge de MNs presents als 7 DIV després d’aquest tractament és similar al de 

la condició tractada únicament amb KA (KA, 32,78%±1,47 n=34; Li-KA, 52,80%±3,6 

n=26; Li+LY-KA, 38,12%±2,13 n=32; valors respecte el CTL). Els efectes 

neuroprotectors del liti queden inhibits quan es genera el bloqueig permanent de la 

via de la PI3K, en presència de l’inhibidor LY. Per tant, el liti exerceix els seus 

efectes intracel·lulars promotors de supervivència a través de l’activació de la via de 

la PI3K. 

 

 

 

Figura 44. La inhibició de la via de la PI3K amb 
LY294002 evita l’acció antiexcitotòxica del liti 
sobre les MNs en cultius organotípics. 
Percentatge de MNs Hu+ presents als cultius 
organotípics després del tractament amb 10 mM 
de Li, 50 µM de LY o una combinació dels dos. Als 
5 DIV es sotmeten a la lesió amb KA. n=18-34, 2 
experiments independents, *p<0,001 vs CTL, KA i 
LY; n=18-34, 2 experiments independents, 
#p<0,01 vs Li; ns vs KA. Els resultats es mostren 
en percentatge respecte el CTL (mitjana±SEM). 

 

 

 

Com que hem vist que el liti promou l’activació de la ruta de supervivència de 

la PI3K, és raonable pensar que també actua modulant la inactivació de la proteïna 

quinasa GSK-3. Hem emprat el producte indirubin-3’-monoxime (IO) a diferents 

concentracions (10, 20 i 40 µM), per comprovar si aquest reconegut inhibidor de la 

GSK-3β era capaç de mostrar un rescat de MNs enfront de l’excitotoxicitat similar al 
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que s’observa amb el tractament crònic amb liti. Als 7 DIV, el percentatge de MNs 

restants a la LMC després del tractament amb KA en els cultius tractats amb IO 

descriu una tendència a l’alça de manera dependent de la dosi d’IO emprada (figura 

45). Només l’administració d’una dosi d’IO 40 µM permet rescatar de la mort 

excitotòxica un percentatge de MNs similar al que s’obté amb el tractament crònic 

amb liti, ja que no es detecten diferències estadísticament significatives entre 

aquests dos tractaments (Li-KA, 42,03%±2,00 n=76; IO40-KA 36,49%±2,04 n=37; 

percentatges respecte la condició CTL). La combinació de dosis subòptimes d’IO amb 

10 mM de LiCl ha suposat un rescat de MNs de l’excitotoxicitat significatiu respecte 

la condició KA (IO10+Li-KA, 43,25%±3,27 n=20; IO20+Li-KA, 49,00%±3,16 n=36; 

percentatges en relació al CTL). Aquests resultats indiquen que la IO en aquestes 

dosis baixes de 10 µM i 20 µM no és capaç d’inhibir completament la GSK-3β, 

fenomen que s’aconsegueix en les combinacions amb el liti. Tot i que les 

combinacions resulten en una major inhibició de la GSK-3β, el rescat de MNs no és 

superior a l’obtingut amb el tractament únic amb liti (IO40+Li-KA, 50,21%±5,20 n=16; 

percentatge respecte la condició CTL).  

 

 

Figura 45. La inhibició de GSK-3ββββ amb 
indirrubin-3 permet rescatar de la mort 
excitotòxica un percentatge de MNs 
similar al del liti. Nombre de MNs Hu+ 
presents als cultius organotípics als 7 DIV 
després del tractament amb diferents 
dosis d’IO (10, 20 i 40 mM) sola o en 
combinació amb LiCl 10 mM. Aquestes 
seccions s’han sotmès al tractament agut 
amb KA (50 µM) als 5 DIV. La condició 
NaCl s’ha afegit per evidenciar que 
l’acció promotora de supervivència a les 
MNs és pròpia de l’ió de Li+ i no de l’ió de 
Cl-. n=16-78, 5 experiments 
independents, *p<0,001 vs CTL, KA i NaCl; 
ns vs Li, IO 40 µM. Els resultats es 
mostren en percentatge respecte el CTL 
(mitjana±SEM). 

 

Es coneix que el liti actua com a inhibidor de les dues isoformes de la GSK-3, 

la GSK-3α i la GSK-3β (Klein i Melton, 1996; Stambolic i col., 1996). Hem comprovat 

que l’efecte del liti sobre els cultius organotípics és modulant la inactivació de la 

GSK-3, concretament la isoforma GSK-3β, mitjançant l’anàlisi per western blot 

d’extractes totals (figura 46). Les seccions de cultiu tractades crònicament amb liti 

presenten uns nivells de fosforilació/inactivació de la GSK-3β(Ser9) superiors a les 
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condicions CTL i KA (figura 46B). Aquesta fosforilació/inactivació de la GSK-3β també 

és present un cop aplicat el tractament excitotòxic amb KA als 5 DIV (condicions Li-

KA; figura 46B) i es manté al llarg del temps fins a les 24 h (figura 46A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. El liti actua inhibint de manera permanent la proteïna GSK-3ββββ en els cultius organotípics. 
A: Quantificació de les bandes detectades per anàlisi western blot de la proteïna fosforilada GSK-
3b(Ser9) respecte les valors de β-actina, en unitats arbitràries, respecte la condició CTL en cada punt. 
Les mostres CTL, Li, KA i Li-KA s’han obtingut al cap de 15 min o de 24 h del tractament amb KA als 5 
DIV. Quantificació d’un experiment representatiu. B: Imatges representatives de western blot per GSK-
3b(Ser9) i els respectius controls de càrrega amb β-actina dels punts de cultiu de 15 min i de 24 h 
posttractament amb KA. Els resultats de A es mostren com a valors ajustats respecte la condició CTL de 
cada temps 

 

En conjunt, aquests resultats demostren que el liti rescata les MNs madures 

de la sobreestiumulació glutamatèrgica amb KA a través modulant a l’alça la 

senyalització a través de la via de la PI3K, generant així una inactivació crònica de 

l’enzim proapoptòtic GSK-3β. 

La GSK-3β està implicada la regulació de les proteïnes que conformen el 

citosquelet. De fet, la inhibició crònica de la GSK-3β amb el tractament de liti també 

repercuteix en la fosforilació de la proteïna tau associada als microtúbuls, entre 

d’altres (Hong i col., 1997). Per tant, en els cultius organotípics hem dut a terme la 

immunodetecció de proteïnes que típicament constitueixen el citosquelet neuronal, 
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per avaluar la possible afectació que pateixen amb el tractament crònic amb liti. 

Hem realitzat IHQs-F amb l’anticòs monoclonal TuJ-1, que posa de manifest la β-

tubulina neuronal, de classe III. Les imatges de la figura 40 demostren el que ja 

s’havia quantificat anteriorment amb el marcatge per Hu (figura 33): la gran 

devallada del nombre de MNs TuJ-1+ presents a la LMC després del tractament amb 

KA (figura 40C) s’evita, parcialment, en aquelles condicions tractades crònicament 

amb liti (figura 40D i 40F). A més, aquest tractament amb liti genera una gran 

quantitat d’esferoides intensament positius per TuJ-1 a nivell de les projeccions 

axonals que les MNs de la LMC emeten cap al marge de la secció (el que in vivo 

conforma l’arrel ventral; figures 40B, 40D i 40F). 

La integritat axonal es manté segons l’estat de fosforilació de les proteïnes 

estructurals que conformen el citosquelet, concretament, de les proteïnes associades 

als microtúbuls i dels neurofilaments (NFs). Aquests últims són els filaments 

intermedis majoritaris dels axons i es troben altament fosforilats, sobretot el 

neurofilament pesat (de l’anglès, heavy; NF-H). El seu estat de fosforilació permet 

l’estabilització conjunta amb el citosquelet de microtúbuls i d’actina (Lariviere i 

Julien, 2004). Hem comprovat si les seccions de medul·la cultivades en presència de 

liti acumulen a nivell dels esferoides axonals, a més de la β-tubulina neuronal, el 

neurofilament fosforilat. Concretament, l’anticòs SMI-35 posa de manifest el NF-H 

fosforilat. Tal i com es mostra a les imatges de la figura 37, les MNs CTL presenten 

una baixa immunoreactivitat a SMI35 a nivell del soma però que incrementa 

d’intensitat a les projeccions neurítiques que s’emeten cap al marge de la secció 

(figura 37C). En presència de liti, augmenta molt la IR per SMI35 al soma de les MNs 

però també a les seves projeccions neuronals, on el marcatge per SMI-35 esdevé 

intens i discontinu (figura 37D). Els esferoides axonals que apareixen habitualment 

amb el tractament crònic amb liti són també intensament positius al neurofilament 

fosforilat (figura 37H). D’acord amb aquestes alteracions d’algunes proteïnes del 

citosquelet, a nivell ultrastructural s’ha detectat que el tractament amb liti provoca 

l’aparició i acúmul de masses compactes de citosquelet desorganitzat en soma de les 

MNs (figura 47). 
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Figura 47. Detalls ultrastructurals de les MNs tractades amb liti. En la imatge A es mostra com una MN 
que ha estat tractada durant 7 DIV amb liti crònic desenvolupa acúmuls de citosquelet, una gran massa 
compacta (àrea resaltada, magenta); B, citoplasma d’una MN tractada amb liti amb un gran nombre de 
dense core vesicles (DCVs) intensament electrodensos (puntes de fletxa, magenta). La imatge insertada 
en B mostra les DCVs a major augment. Barres de calibració: A i B, 2 µm; imatge insertada en B, 0,5 
µm. 

 

Globalment, l’acúmul de β-tubulina de classe III (TuJ-1) i de NF-H fosforilat 

(SMI-35) als somes neuronals i als esferoides axonals de les MNs tractades 

crònicament amb liti està indicant que el bloqueig de l’activitat de la GSK-3β 

repercuteix en l’organització del citosquelet neuronal i que aquestes MNs presenten 

defectes en transport axoplàsmic.  

 

3.7. El liti modula la fosforilació de les isoformes JNK1 i JNK2 en els cultius 

organotípics. 

Per evitar la mort excitotòxica, el liti regula l’activitat glutamatèrgica 

impedint l’augment de la concentració del Ca2+ citoplasmàtic (Nonaka i col., 1998; 

Shao i col., 2005), però també pot modular l’activació de les JNKs, unes quinases 

necessàries per transduïr els senyals dels receptors de glutamat (Chen i col., 2003; 

Hongisto i col., 2003). Per tal de seguir explorant altres dianes intracel·lulars del liti 

en el nostre model in vitro, hem analitzat una sèrie de punts de cultiu després del 

tractament amb KA per western blot, detectant els nivells de JNKs 

fosforilades/actives amb un anticòs capaç de detectar les isoformes 1 i 2 fosforilades 

a nivell de dos residus (Thr183 i Tyr185).  
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Figura 48. Imatges representatives de western blot d’extractes totals de cultius organotípics a 
diversos punts després del tractament amb KA, contra SAPK/JNK fosforilat. En cada punt de cultiu 
(15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h i 24 h un cop fet el tractament amb KA) s’han pres mostres de quatre 
condicions (CTL, Li, KA i Li-KA). Es mostren les bandes de pes molecular corresponent a JNK1 fosforilada 
(49 KDa), JNK2 fosforilada (55 KDa) i β-actina (42 KDa), la última com a control de càrrega. També es 
mostra que en una medul·la d’embrió de pollastre sense cultivar (E16) la forma de JNK fosforilada 
majoritària és la JNK1.  

 

Hem detectat que el tractament crònic amb liti en provoca un estat de 

fosforilació diferent de les isoformes 1 i 2 (figura 48). Malgrat aquesta tendència, les 

diferències entre els diferents tractaments in vitro només resulten significatives en 

alguns dels punts (dades no mostrades). Aquests resultats preliminars mostren com el 

liti pot excercir les seves accions antiexcitotòxiques a través de la modulació de la 

fosforilació de les JNKs. 
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3.8.  El liti potencia l’acció antiexcitotòxica del riluzol sobre les MNs sotmeses 

a una lesió aguda amb àcid kaínic. 

El riluzol (RZ) és actualment l’únic fàrmac emprat per apaivagar els efectes 

de l’ELA, perquè retarda la progressió de la malaltia i allarga la vida mitjana dels 

pacients (Lacomblez i col., 1996). S’ha vist que actua com a agent neuroprotector de 

l’excitotoxicitat mediada per glutamat en cultius enriquits de MNs de rata (Estévez i 

col., 1995) a través de la inhibició de l’alliberació presinàptica del glutamat 

(Lamanauskas i Nistri, 2008). 

Ja que l’administració de liti crònic resulta ser un tractament neuroprotector 

enfront de l’excitotoxicitat per KA en el nostre model in vitro de MNs madures 

(figura 33), hem volgut testar si aquesta capacitat es veu potenciada per 

l’administració conjunta amb riluzol. El nombre de MNs Hu+ presents a la LMC dels 

cultius organotípics als 7 DIV es mostren a la figura 49. Tot i les diferents dosis de RZ 

utilitzades, només la combinació de 10 mM de Li amb 40 µM de RZ resulta rescatar de 

la mort excitotòxica un major nombre de MNs que el tractament únic amb liti. 

Aquest fet indica que ambdós productes antiexcitotòxics mostren sinergisme i que 

combinats constitueixen un tractament més potent que quan s’utilitzen 

individualment (figura 22 i figura 33) per fer front a una lesió excitotòxica a les MNs. 

 

 

Figura 49. El tractament crònic combinat de liti 10 mM i riluzol 40 µµµµM rescata un major percentatge 
de MNs de la mort per excitotoxicitat. Recompte de MNs Hu+ presents als 7 DIV després del 
cotractament de Li 10 mM amb tres dosis creixents (10, 20 i 40 µM) de RZ. Les mostres es sotmeten als 5 
DIV al tractament agut amb KA. El percentatge de cèl·lules rescatades de la lesió amb KA amb el 
tractament 10 mM de Li i 40 µM de riluzol és superior a l’obtingut amb el liti sol. n=31-46, 2-3 
experiments independents, *p<0,05 vs Li. Els resultats es mostren en percentatge respecte el CTL 
(mitjana±SEM). 
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1. REQUERIMENTS TRÒFICS PER A LA SUPERVIVÈNCIA A LLARG TERMINI I 

MECANISMES DE NEURODEGENERACIÓ DE LES MNs ESPINALS DE L’EMBRIÓ DE 

POLLASTRE EN UN SISTEMA DE CULTIU ORGANOTÍPIC. 

Hem desenvolupat un sistema de cultiu organotípic de medul·la espinal 

d’embrió de pollastre E16 per tal d’utilitzar-lo com a model experimental in vitro 

per a la realització d’estudis fisiològics i patològics en MNs madures. Els nostres 

resultats demostren que: 

1) En aquest model, les MNs degeneren i moren en absència de suport tròfic 

exogen i ho fan mitjançant uns mecanismes caspasa-3-dependent i caspasa-3-

independent. 

2) Tot i que diversos factors tròfics són capaços de promoure la supervivència de 

les MNs durant els primers 7 DIV, el GDNF i el VEGF són els FTs més efectius, ja 

que permeten la supervivència del 90% de les MNs en aquest punt. 

3) La combinació de diferents FTs no resulta ser més efectiva que l’acció de rescat 

sobre les MNs demostrada pel GDNF sol. 

4) El GDNF és capaç d’apaivagar les reaccions de la micròglia i de l’astròglia 

detectades en les seccions cultivades en absència del FT. 

5) El tractament continuat amb GDNF afavoreix la supervivència a llarg termini 

d’una gran proporció de MNs madures (aproximadament el 70%) durant almenys 

4 setmanes in vitro. 

6) El GDNF estimula l’expressió del receptor c-Ret i del coreceptor GFRα1, 

sobretot durant els primers 7 DIV als cultius organotípics. 

7) Tot i que la despolarització amb K+ és capaç de produir supervivència a llarg 

termini de les MNs en absència de FT, les MNs presenten una sèrie de canvis 

citològics que suggereixen una degeneració incipient. 

8) En absència de suport tròfic, l’elevació farmacològica del cAMP també 

afavoreix la supervivència a curt termini (1 setmana) d’algunes MNs. 

Malgrat que les MNs embrionàries de pollastre E16 són suficientment madures 

com per ser resistents a la mort cel·lular provocada per l’axotomia efectuada in 

vivo, és plausible que morin en una situació d’avulsió de l’arrel nerviosa, tal i com 

succeeix en les MNs adultes de rossegador. Aquest fenomen explicaria l’enorme 

pèrdua de MNs que observem en els cultius organotípics, on la manca de FT exogen 

estaria emulant una situació d’avulsió en MNs de ratolins (Li i col., 1995). Les 
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interneurones de la IGM també moren de manera massiva en el nostre sistema in 

vitro, tot i que en la medul·la espinal d’embrió de pollastre sotmesa a diverses 

manipulacions que comporten la pèrdua de les aferències i de la diana no s’hi 

observa mort cel·lular (McKay i Oppenheim, 1991). Tanmateix, és factible que 

l’obtenció de les seccions per al cultiu suposi una lesió amb alliberació de glutamat 

que pugui explicar aquesta mort d’interneurones, perquè és conegut que les 

interneurones espinals d’embrió de pollastre són altament sensibles als estímuls 

excitotòxics (Calderó i col., 1997). 

 

1.1. Agents tròfics i supervivència de MNs. 

D’acord amb els seus efectes sobre les MNs madures en cultius organotípics, els 

diferents factors tròfics utilitzats en aquest primer estudi es poden classificar com a: 

1) Factors amb un fort efecte neurotròfic (GDNF i VEGF); 

2) Factors capaços de mantenir una elevada proporció de MNs d’aparença anormal 

(CNTF, CT-1, MEX, bFGF, TGFß1); 

3) Factors amb una dèbil acció tròfica (HGF, NT-3 i NT-4). 

4) Factors amb molt poc efecte tròfic (IGF-1, PSP, BDNF, NGF). 

El GDNF és un dels factors tròfics més potents sobre les MNs aviars i de mamífer 

en diversos models (Henderson i col., 1994; Li i col., 1995; Yan i col., 1995; 

Oppenheim i col., 1995, 2000; Hottinger i col., 2000). Els nostres resultats en les MNs 

d’embrió de pollastre són també similars als dels cultius organotípics de ratolí 

postnatal (Rakowicz i col., 2002), confirmant la potent acció tròfica del GDNF sobre 

les MNs madures. 

La prevenció del dany i la mort de les MNs amb l’administració de GDNF exogen 

podria ser degut a l’estimulació de l’expressió en les MNs del receptor c-Ret i del 

coreceptor GFRα1, acompanyada de la disminució de les reaccions microglial i 

astroglial als cultius. Es coneix que la senyalització a través de Ret és responsable 

dels fenòmens de maduració i de regeneració dels axons motors en l’individu adult 

(Baudet i col., 2008), fenòmens que s’esdevenen a les MNs dels cultius organotípics 

tractats amb GDNF exogen a llarg termini. Tot i això, es requereix preferentment 

GFRα1 perquè Ret pugui transduir el senyal del GDNF exogen (Sariola i Saarma, 

2003). És possible que, per aquesta raó, s’expressi a l’alça durant els primers 7 DIV 

de cultiu. Però el GDNF també és capaç d’exercir els seus efectes promotors de 
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supervivència directament sobre les unitats de GFRα1 que contacten amb molècules 

d’adhesió cel·lular com NCAM (Trupp i col., 1999; Paratcha i col., 2003), facilitant 

l’establiment de contactes sinàptics precisos (Ledda i col., 2007). És durant la 

primera setmana in vitro que té lloc l’estabilització del cultiu, establint-se una bona 

adhesió de la secció a la membrana semipermeable de l’insert. Per tant, la 

senyalització del GDNF a través de GFRα1-Ret (Sariola, 2003; Paratcha i col., 2001) 

també pot veure’s afavorida per la senyalització a través de GFRα1-molècules 

d’adhesió durant els primers 7 DIV promovent la supervivència i la maduració de les 

MNs en el nostre sistema de cultiu organotípic. 

La manca d’una mort massiva de MNs quan se les priva de GDNF a 6 DIV també 

està suggerint l’existència d’una font endògena de GDNF, probablement d’origen 

astroglial, que parcialment podria compensar el dèficit de GDNF a partir d’aquest dia 

de cultiu. De fet, se sap que la sobreexpressió de GDNF en astròcits de ratolins 

transgènics protegeix les MNs tant de la PCD pròpia del desenvolupament com de la 

mort cel·lular provocada per l’axotomia, reduint també l’activació microglial (Zhao i 

col., 2004). Igualment, la micròglia in vitro allibera discretes quantitats de GDNF que 

minven quan s’activen aquestes cèl·lules amb LPS (Matsushita i col., 2008). Malgrat 

no ser capaços de disminuir significativament la supervivència de les MNs privades de 

GDNF a 6 DIV suplementant el medi de cultiu amb l’anticòs anti-GDNF, no podem 

descartar l’existència d’una font endògena de GDNF en la secció. És probable que el 

GDNF endogen no sigui suficientment abundant com per alliberar-se al medi i ser 

neutralitzat amb l’anticòs bloquejant. Als 7 DIV, les MNs expressen una gran 

quantitat de receptors de GDNF (c-Ret i GFRα1) i probablement les petites 

alliberacions locals de GDNF en el microentorn MN-glia siguin suficients per 

promoure’n el rescat. Hem volgut comprovar per IHQ-F la presència de GDNF 

endogen a la secció utilitzant dos anticossos diferents de la casa R&D Systems contra 

GDNF però no n’hem extret resultats concloents degut al dèbil i inespecífic marcatge 

(dades no mostrades). 

Després de la descoberta que els ratolins transgènics amb una deleció de 

l’element de resposta a la hipòxia en la regió promotora del gen de VEGF 

desenvolupen una malaltia semblant a l’ELA (Oosthuyse i col., 2001), aquest factor 

ha estat proposat com a un FT important per a les MNs. El VEGF també es considera 

prometedor per al tractament de la degeneració de MNs present a la malaltia de 

l’ELA (Strokebaum i col., 2005). En el sistema nerviós de l’adult, les MNs, les 

cèl·lules glials i les cèl·lules endotelials expressen receptors de VEGF (Brockington i 

col., 2004). En el nostre cultiu aviar in vitro, el VEGF promou la supervivència de les 
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MNs de manera similar a l’obtinguda amb el GDNF, però a una concentració quatre 

cops més elevada. Les dosis de VEGF properes a les emprades en el nostre estudi 

semblen provocar un efecte màxim sobre la supervivència de les MNs en cultius de 

ratolí enriquits de MNs (Van Den Bosch i col., 2004). La restauració de l’aport 

sanguini mitjançant la promoció de l’angiogènesi també estaria contribuint als 

efectes del VEGF sobre la supervivència neuronal i la reparació in vivo, però aquesta 

acció no pot explicar els efectes trobats en els nostres cultius organotípics amb 

regressió vascular. 

Anteriorment, s’havien descrit el CNTF i la CT-1 com a agents tròfics força 

potents sobre les MNs (Arakawa i col., 1990; Oppenheim i col., 1991, 2001a; Pennica 

i col., 1996). Malgrat que aquests i d’altres FTs testats en aquest estudi (MEX, bFGF i 

TGFß1) han mantingut un nombre significatiu de MNs en les seccions de medul·la 

cultivades, no han estat capaços de revertir els canvis neuronals degeneratius 

detectats en els cultius mantinguts en absència de FT. Una gran proporció 

(aproximadament el 25%) de les MNs presents als cultius en presència d’aquests FTs 

(excepte el GDNF i el VEGF) han demostrat una morfologia inflada/arrodonida 

acompanyada d’una davallada del marcatge d’Hu, suggerint que la majoria 

d’aquestes MNs més tard o més d’hora moriran. 

El bFGF promou la supervivència de MNs embrionàries dissociades (Unsicker i 

col., 1987; Arakawa i col., 1990; Henderson i col., 1993) però és incapaç de rescatar 

MNs aviars de la PCD in vivo o de prevenir de la mort les MNs murines de l’axotomia 

(Oppenheim i col., 1992a; Li i col., 1994). Aquest FT és una proteïna que no es 

secreta i s’ha proposat que només és efectiva sobre MNs després d’haver existit una 

lesió. 

El TGFβ sembla ser un factor prosupervivència molt potent en MNs 

embrionàries de diverses espècies. Promou supervivència in vitro i, in vivo, rescata 

les MNs aviars de la PCD (Martinou i col., 1990; Oppenheim i col., 1993; Krieglstein i 

col., 2000). En rates adultes, el TGFβ prevé les MNs de la mort per axotomia (Iwasaki 

i col., 1997b; Jiang i col., 2000). S’ha vist que el GDNF requereix la participació del 

TGFß per tal d’exercir plenament la seva funció neurotròfica en alguns models 

(Krieglstein i col., 1998; Peterzeil i col., 2001, 2002 i 2007). Malgrat això, quan 

l’apliquem combinat amb GDNF en el nostre sistema aquest últim no demostra ser 

més efectiu que el propi GDNF sol. 

El MEX ha estat extensament utilitzat a l’hora de mantenir vives les MNs 

embrionàries aviars dissociades in vitro i de promoure la seva supervivència in vivo 
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(Oppenheim i col., 1988; Houenou i col., 1991; Comella i col., 1994) però no sembla 

poder mantenir les MNs adultes sanes en cultiu organotípic. 

L’HGF és capaç de fer sobreviure algunes subpoblacions de MNs embrionàries 

de pollastre i de rata (Ebens i col., 1996; Yamamoto i col., 1997; Novak i col., 2000) 

actuant a través del seu receptor c-Met. Com que s’ha descrit que l’expressió de c-

Met està regulada a la baixa durant la maduració neuronal (Yamamoto i col., 1997; 

Novak i col., 2000), això podria explicar el poc efecte tròfic d’aquest factor sobre les 

MNs madures dels nostres cultius. 

Les neurotrofines BDNF, NT-3 i NT4 s’expressen al múscul esquelètic i 

demostren un efecte positiu sobre la diferenciació i la supervivència de MNs 

immadures de rosegador, tant en sistemes in vitro com in vivo (Yan i col., 1992; 

Sendtner i col., 1992; Henderson i col., 1993; Hughes i col., 1993; Koliatsos i col., 

1993; Friedman i col., 1995; Griesbeck i col., 1995), mentre que les MNs de pollastre 

cultivades en cultius organotípics bé no hi responen (Arakawa i col., 1990). El BDNF i 

la NT4 rescaten les MNs aviars de la PCD que té lloc durant el desenvolupament de 

l’embrió (Oppenheim i col., 1992b i 1993), tot i que ni el BDNF ni la NT-3 poden 

evitar la mort de MNs després de ser privades de la diana (Calderó i col., 1998). 

Nosaltres hem demostrat l’existència d’un efecte tròfic dèbil de la NT-3 sobre la 

supervivència de les MNs madures però un nul efecte tant del BDNF com de la NT4. 

L’expressió del receptor de neurotrofines TrKB disminueix un 80% des d’E9 a E16 a 

mesura que es desenvolupa l’embrió de pollastre (Calderó i col., 2007) però TrkB es 

troba present en una petita subpoblació de MNs de la medul·la espinal de l’embrió de 

pollastre a l’edat on nosaltres comencem els cultius (E16; McKay i col., 1996). 

Contràriament, el receptor de neurotrofines de baixa afinitat o p75NTR està regulat a 

la baixa en MNs de pollastre durant el desenvolupament (Ernfors i col., 1988; McKay i 

col., 1996), assolint uns nivells molt baixos entre E16–E18. Se sap que p75NTR està 

regulat a l’alça després de l’axotomia (Ernfors i col., 1989) i nosaltres hem trobat un 

increment d’aquest receptor en les MNs en cultiu (dades no mostrades). Per tant, és 

possible que la presència de nivells baixos de TrKB juntament amb l’increment 

d’expressió de p75NTR contribueixi a la manca d’efecte del BDNF i la NT4 per afavorir 

la supervivència de MNs. No obstant, una baixa expressió de TrkC en les MNs madures 

E16 podria explicar el discret efecte tròfic de la NT-3, ja que les MNs d’embrió de 

pollastre, almenys en etapes prematures, expressen TrkC (Becker i col., 1998). Per 

exemple, s’ha relacionat el p75NTR amb la transducció de la senyalització de mort 

mediada per neurotrofines (Nykjaer i col., 2005), fet que podria compensar els 
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efectes positius sobre la supervivència d’aquestes neurotrofines a través dels seus 

receptors d’alta afinitat, també expressats en les MNs. 

L’IGF-1 afavoreix la supervivència de MNs aviars a través de l’estimulació del 

creixement neurític, el “branching” i la formació de sinapsis (D’Costa i col., 1998) i 

se l’ha relacionat amb la malaltia de la MN (Neff i col., 1993; D’Costa i col., 1998; 

Kaspar i col., 2003; Dobrowolny i col., 2005). Tot i això, és possible que les proteïnes 

d’unió a la insulina, presents al sèrum del nostre medi de cultiu poguessin estar 

inhibint la possible acció sobre la supervivència de les MNs de l’IGF-1 exogen. 

La manca d’efecte de la PSP coincideix amb els resultats obtinguts en cultius 

organotípics de medul·la espinal de rata (Bilak i col., 1999) i de ratolí (Rakowicz i 

col., 2000). Malgrat que el TGFα s’ha descrit com a un factor promotor de la 

supervivència de MNs embrionàries (Boillée i col., 2001), no ha resultat ser efectiu en 

el nostre sistema a l’hora de rescatar les MNs madures. La manca d’efecte del NGF 

en aquests cultius tampoc és sorprenent ja que és conegut que aquesta neurotrofina 

no té acció tròfica sobre el sistema neuromuscular (Houenou i col., 1994b; Qin-Wei i 

col., 1994). 

El fet de poder mantenir vives les MNs adultes en el nostre sistema ja sigui 

privant-les de factor tròfic, administrant crònicament una dosi elevada de K+ o 

administrant antagonistes de canals de Ca2+ depenents de voltatge, està d’acord amb 

l’anomenada hipòtesi del “calcium-set point” (Johnson i col., 1992; Soler i col., 

1998). En aquest sentit, el nostre estudi aporta unes noves observacions: les MNs  

que poden ser rescatades de la mort per una alta concentració de K+ al medi 

presenten una morfologia anormal que progressa des d’un estat inflat/arrodonit 

observat al cap de 7 DIV cap a un estat acusat d’atròfia neurítica molt evident als 14 

DIV. Aquestes alteracions inicials de tipus cromatolític s’assemblen a aquelles 

observades en els axons lesionats de MNs adultes (Lieberman, 1971), indicant que les 

MNs rescatades amb altes concentracions de K+ no es poden recuperar, ja que 

exhibeixen canvis recessius a llarg termini. 

Trobem resultats similars quan les MNs es mantenen en el cultiu mitjançant 

l’aplicació de l’inhibidor de caspases d’ampli espectre Q-VD-OPh; als 7 DIV, aquestes 

MNs mostren uns canvis morfològics semblants a les MNs rescatades per la 

despolarització amb K+ i als 14 DIV apareixen les alteracions involutives al 

citoplasma. Totes aquestes observacions estan en sintonia amb el fet que les MNs 

pateixen canvis vacuolars degradatius citoplasmàtics quan es manté la ruta 
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apoptòtica bloquejada per absència d’activitat caspasa (Oppenheim i col., 2001b; 

Yaginuma i col., 2001). 

El fet que l’cAMP és capaç de mantenir vives les MNs en absència de suport 

tròfic exogen està d’acord amb els seus efectes a curt termini (1 setmana) sobre MNs 

aïllades en cultius primaris in vitro (Hanson i col., 1998) i sobre cèl·lules ganglionars 

de retina (Meyer-Franke i col., 1998). S’ha suggerit que els FTs poden facilitar la 

supervivència neuronal i el creixement a través de l’elevació del cAMP (Hanson i col., 

1998). Utilitzant unes dosis d’agents capaços d’augmentar el cAMP similars a les 

descrites en el treball de Hanson i col·laboradors, hem trobat que la supervivència de 

les MNs ha estat inferior que l’obtinguda en presència del GDNF. 

 

1.2. Activació microglial als organotípics de medul·la espinal. 

El curs temporal d’activació i proliferació que descriu la micròglia durant els 

primers dies de cultiu organotípic s’adiu amb la resposta habitual del SNC davant 

d’una lesió o d’una situació de neurodegeneració (Svensson i Aldskogius, 1993; 

Duffield, 2003; Nimmerjahn i col., 2005). Però també és un fenomen propi de la 

manipulació mecànica del teixit nerviós, ja que en cultius organotípics de retina de 

rata postnatal s’ha observat una elevada proliferació i activació de la micròglia als 2 

DIV, seguit d’una davallada del nombre de perfils fins retornar al nivell basal 

(Mertsch i col., 2001), tal i com nosaltres detectem en els cultius organotípics de 

medul·la espinal. No obstant, cal recordar que el punt de màxima activació 

microglial de 2 DIV en els nostres cultius coincideix amb el pic de màxima mort 

apoptòtica de les MNs espinals in vitro. Quan existeix mort neuronal, la micròglia 

fagocítica és capaç de reconèixer els residus de fosfatidilserina exposats a la 

superfície de les cèl·lules apoptòtiques i necròtiques, fagocitant-les per eliminar de 

l’entorn les restes cel·lulars (Hirt i col. 2000; Witting i col., 2000; Hirt i Leist 2003). 

Per tant, és probable que les MNs que moren per apoptosi en aquest sistema in vitro 

siguin les responsables del manteniment de l’activació microglial en el mateix punt 

de cultiu. 

La recuperació de l’estrès que suposa l’obtenció de les seccions de medul·la 

espinal implica que la micròglia activada dels 2 DIV també recuperi una morfologia 

més ramificada i propera a l’estat de quiescència als 7 DIV, d’acord amb les troballes 

del grup de Schnitzer (Mertsch i col., 2001). Però la micròglia que s’ha infiltrat a la 

substància grisa de la secció no retorna a un estat complet de quiescència, sinó que 

manté cert nivell d’activació o d’alerta (Schwab i Schluesener, 2004). Aquest mínim 
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estat d’alerta es deu a la part inevitable del dany que s’efectua en la preparació de 

cultiu organotípic, on moltes cèl·lules neuronals superficials degeneren i moren, 

promovent l’aparició d’una cicatriu astroglial que manté activades algunes cèl·lules 

microglials properes (Coltman i Ide, 1996). La presència de sèrum en el medi de 

cultiu també pot afavorir certa activació de la micròglia (Kettenmann, 2006). 

El lipopolisacàrid ha estat la primera endotoxina descrita en la literatura 

capaç d’activar la micròglia murina (Hetier i col. 1988). Malgrat l’estat de lleugera 

activació de la micròglia present als 7 DIV, l’administració de LPS en aquest punt ha 

estat capaç de generar una activació de la micròglia present (CD45+ o LEA+) però no 

amb tanta intensitat de l’astròglia (GFAP). L’activació microglial ja visible al cap de 

24 h de tractament amb LPS ha estat similar a l’obtinguda en diversos estudis que 

proposen que l’administració d’LPS indueix activació i expressió primerenca de la 

sintasa d’òxid nítric induïble (iNOS), de les ciclooxigenases 2 i 3, de diversos enzims 

lisosomals i d’òxid nítric (NO; Suk i col., 2001; Liu i col., 2008) en cèl·lules 

microglials, tots ells indicatius de l’existència d’un fenomen neuroinflamatori. L’LPS 

també s’ha utilitzat per activar la producció de NO en cultius primaris d’astròcits de 

rata, tot i que en nivells certament poc significatius si no es realitza un tractament 

combinat de LPS+citoquines com l’IFNγ i el TNFα (Suk i col., 2001). Tot i l’activació 

microglial provocada amb l’addició d’LPS entre 7 DIV i 14 DIV, no s’ha observat una 

reducció significativa del nombre de MNs Hu+ presents als cultius de 14 DIV. Només 

l’activació crònica i sostinguda de la micròglia amb LPS (durant 2 setmanes in vitro) 

ha desencadenat una depleció de MNs detectable als 21 DIV. Aquests resultats estan 

d’acord amb les troballes que la minociclina, un inhibidor de l’activació microglial, 

protegeix les neurones fetals humanes (Filipovic i Zecevic, 2008). En ocasions, 

l’activació microglial implica l’aparició d’una astrogliosi neuprotectora (Kreutzberg, 

1996; Eskes i col., 2002; Armbrust i Röhl, 2008). Possiblement, la cicatriu astroglial 

present en els cultius organotípics de 7 DIV exerceixi aquesta funció neuroprotectora, 

però no de forma permanent si existeix una activació microglial sostinguda. 

Aleshores, tant la constant alliberació de TNFα i de NO per part de la micròglia 

estimulada amb LPS com la presència d’astròglia (Solà i col., 2002; Li i col., 2008; 

Röhl i col., 2008) productora d’ATP, una substància quimiotractiva de cèl·lules 

microglials P2Y12+ (Haynes i col., 2006; Kettenmann, 2006), poden acabar generant 

un ambient extremadament citotòxic per les MNs madures que en comprometi la 

seva supervivència més enllà dels 14 DIV. 
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1.3. Fenotips de mort cel·lular de les MNs en cultius organotípics. 

Hem trobat que el fenotip de mort apoptòtica caspasa-depenent (Clarke, 

1990; Ayala i col., 1999) només té lloc en una proporció de les MNs madures que 

moren en els cultius organotípics, sobretot durant els primers 7 DIV. Els altres tipus 

de mort cel·lular s’han pogut detectar gràcies a l’examen ultratructural sistemàtic. 

Un cop detectades les MNs que moren presentant el nucli hiperconvolut (CvN-MNs) en 

mostres de microscòpia electrònica, hem estat capaços d’identificar un fenotip 

similar en imatges confocals d’alta resolució amb el marcatge fluorescent del DNA 

amb DAPI. Això va permetre demostrar que aquestes MNs no mostren ni TUNEL 

positivitat ni activació de caspasa-3 i que habitualment estan envoltades per cèl·lules 

glials. El patró de nucli hiperconvolut està estretament associat amb els canvis 

autofàgics a nivell del citoplasma similar a la mort cel·lular del tipus 2 descrita per 

Clarke (1990) i amb l’autofàgia trobada en neurones simpàtiques privades de factor 

tròfic (Xue i col., 1999; Yu i col., 2003). Tot i que la hiperconvolució nuclear no va 

ser descrita en aquests estudis, uns nuclis similars als hiperconvoluts s’han trobat en 

cèl·lules sotmeses a estímuls apoptòtics després del bloqueig de les caspases 

efectores (Johnson i col., 2000) però sense estar acompanyats d’un procés autofàgic. 

Les anomalies trobades en les MNs rescatades per l’aplicació de Q-VD-OPh a llarg 

termini difereixen de les trobades en CvN-MNs.  

Es coneix que la morfologia nuclear està altament regulada per interaccions 

entre l’embolcall nuclear i el citoesquelet (Abe i col., 2004; Croft i col., 2005) i per 

interaccions amb les làmines. Certs canvis en la làmina A indueixen la lobulació de 

l’embolcall nuclear, tal i com succeeix en algunes laminopaties (Goldman i col., 

2004). És possible que la ruta de mort cel·lular en les CvN-MNs comporti l’alteració 

de la funció normal de les làmines nuclears i del citoesquelet, és a dir, l’alteració del 

sistema de manteniment de la morfologia nuclear. Les MNs amb els nuclis 

multilobulats o invaginats també s’han descrit en MNs fetals de casos humans 

d’atròfia muscular espinal (SMA; Fidzianska i Rfalowska, 2002) així com també en el 

model murí de SMA (Frugier i col., 2000). Tanmateix, el grau de convolució d’aquests 

casos no és tan extrem com el descrit en el nostre treball. Les MNs que moren 

presentant els canvis citològics descrits són similars a les que moren en un model in 

vivo d’excitotoxicitat crònica en l’embrió de pollastre (Tarabal i col., 2001, 2005). 

També s’han observat unes invaginacions nuclears però no tant acusades, i 

segurament no associades a la mort cel·lular, en cèl·lules ganglionars de retina 

axotomitzades d’embrió de pollastre (Borsello i col., 2002). Les CvN-MNs descrites en 

el nostre treball difereixen d’aquestes últimes tant en el grau de convolució del nucli 
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com en el grau de retracció i dels canvis autofàgics presents al citoplasma, tots ells 

senyals indicatius que la viabilitat cel·lular està compromesa. Per aquestes raons, 

nosaltres proposem que les CvN-MNs representen un tipus de mort cel·lular (tipus 4?) 

diferent als tres tipus descrits per Clarke (1990). La significació d’aquest tipus de 

mort en situacions experimentals o neuropatològiques requerirà més estudis en 

aquest sentit. Per últim, cal destacar que, en absència de l’anàlisi ultrastructural, la 

gran hiperconvolució nuclear de les CvN-MNs pot ser fàcilment confosa amb la 

clàssica fragmentació nuclear apoptòtica i per aquesta raó, podria haver passat 

desapercebuda en altres experiments previs. 

 

2. EFECTES DE L’EXCITOTOXICITAT I LA INHIBICIÓ MITOCONDRIAL SOBRE LES MNs 

MADURES EN CULTIU ORGANOTÍPIC. 

En l’anàlisi del fenomen excitotòxic sobre els cultius organotípics de medul·la 

espinal de pollastre E16 hem demostrat que: 

1) Les diferents excitotoxines testades (àcid glutàmic, NMDA i KA) presenten una 

acció diferencial sobre les MNs madures i el KA és l’agonista glutamatèrgic 

més potent en aquest sistema. 

2) El KA exerceix la seva acció excitotòxica sobre les MNs a través dels receptors 

de glutamat de tipus AMPA/KA, ja que es pot contrarestar la seva acció amb 

l’administració conjunta d’un antagonista de receptors no-NMDA (CNQX). 

3) L’aplicació crònica de toxines (àcid malònic i àcid 3-NP) que inhibeixen la 

cadena respiratòria mitocondrial genera una mort de MNs de tipus 

excitotòxic. 

4) El riluzol es mostra neuroprotector tant davant d’una lesió excitotòxica aguda 

amb KA com d’una lesió excitotòxica crònica amb les toxines mitocondrials. 

 

2.1. Excitotoxicitat per kainat, NMDA i àcid glutàmic sobre les MNs en cultius 

organotípics. 

A partir d’estudis previs del nostre grup, és conegut que les MNs de l’embrió 

de pollastre adquireixen la vulnerabilitat al dany excitotòxic agut amb agonistes de 

glutamat entre E6-E7 (Calderó i col., 1997). A partir d’aquest moment del 

desenvolupament, l’aplicació in ovo de dosis úniques d’excitotoxines desencadena 

una mort massiva de MNs (Lladó i col., 1999). En models in vitro de MNs embrionàries 
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de pollastre és habitual treballar en uns estadis on la susceptibilitat a la lesió 

excitotòxica és nul·la (Comella i col., 1994; Calderó i col., 1997) o bé està 

condicionada a la presència de cèl·lules glials, ja sigui en forma de cultius mixtos o 

cocultius, que confereixen certa “maduresa” al sistema (De Paola i col., 2008).  

El cultiu organotípic de medul·la espinal d’embrió de pollastre E16 ens ha 

permès demostrar que, in vitro, les MNs madures conserven la vulnerabilitat 

observada in vivo a l’àcid glutàmic i a diversos agonistes com l’NMDA i el KA. D’entre 

aquestes excitotoxines, l’acció del KA és la més potent i la més selectiva sobre les 

MNs de la LMC. En canvi, es requereixen unes dosis més elevades d’àcid glutàmic, de 

l’ordre milimolar, per provocar la mort d’un percentatge de MNs similar a 

l’aconseguit amb l’aplicació de KA. La presència d’astròglia a les seccions de cultiu 

probablement actuï protegint les MNs de l’excitotoxicitat mediada per l’àcid 

glutàmic perquè els astròcits disposen de transportadors específics de glutamat 

(Rothstein i col., 1995) que recapten l’excitotoxina present al medi d’una manera 

molt eficient. 

El KA activa els receptors AMPA/KA de les MNs en cultius organotípics, ja que 

es pot revertir la mort excitotòxica amb l’aplicació simultània d’un antagonista de 

receptors no-NMDA, el CNQX. Es considera que la gran vulnerabilitat de les MNs a la 

mort per excitotoxicitat es deu al fet d’expressar nivells baixos de la subunitat GluR2 

dels AMPA-R (Carreido i col., 1995 i 1996; Van den Bosch i col., 2000; Grosskreutz i 

col., 2007), subunitat del receptor que evita l’entrada massiva de Ca2+ a la MN 

(Hollmann i col., 1991). Tot i això, en l’embrió de pollastre, a partir d’E8 els nivells 

de mRNA i de proteïna de GluR2 augmenten en les MNs de la banya ventral i amb 

aquest augment, disminueix la vulnerabilitat al KA (Ni i col., 2007). Tal i com s’ha 

esmentat en la primera part del treball, les MNs E16 Hu+ són majoritàriament 

GluR2/3+ i aproximadament el 50% d’aquestes presenten una intensa positivitat a 

GluR2/3. S’ha vist en cocultius MN-astròglia que l’abundància relativa de GluR2 als 

AMPA-R és un fenomen crític per la vulnerabilitat selectiva de les MNs (Van Damme i 

col., 2002) i que els factors de naturalesa proteica alliberats per l’astròglia modulen 

els nivells de mRNA i de proteïna de GluR2 in vitro (Van Damme i col., 2007). Per 

tant, considerant que in vitro les MNs disposen d’una menor densitat mitocondrial en 

comparació amb els altres tipus neuronals i, per tant, una menor capacitat 

d’incorporar calci (Grosskreutz i col., 2007), juntament amb la presència d’astròglia 

en els cultius organotípics, que podria estar modulant els nivells de GluR2 a les MNs 

és possible que aquesta sigui la causa de la major vulnerabilitat de les MNs madures 

de pollastre al KA. 
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Els assajos amb riluzol sobre els cultius organotípics han resultat ser 

neuroprotectors davant la lesió excitotòxica aguda amb KA, permetent la 

supervivència d’un major nombre de MNs fins als 7 DIV. El riluzol és capaç de 

modular la transmissió glutamatèrgica reduint el dany oxidatiu que causa la 

degeneració neuronal. Sense bloquejar cap receptor de glutamat, el riluzol evita 

l’alliberació presinàptica de glutamat (Doble, 1996). Interfereix en les corrents 

contínues de Na+ que s’esdevenen durant la despolarització de les MNs espinals 

(Obrenovitch, 1998; Kaal i col., 2000; Harvey i col., 2006), inhibeix la proteïna PKC 

(Noh i col., 2000) en aquelles sinapsis particularment actives (Lamanauskas i Nistri, 

2008) i també estimula la recaptació de glutamat extracel·lular per part de 

l’astròglia (Azbill i col., 2000; Frizzo i col., 2004; Fumagalli i col., 2008). El 

pretractament dels cultius organotípics entre 0 DIV i 5 DIV amb riluzol permet la 

supervivència d’un 50% de les MNs fins als 7 DIV (malgrat efectuar una lesió amb KA) 

en comparació amb la condició sense el pretractament, on només persisteix el 20% 

de les MNs inicialment presents. És possible que, en aquest sistema de cultiu 

organotípic, el riluzol eviti que el KA pugui actuar de manera eficient sobre els 

AMPA/KA-R presents a les MNs perquè l’activació d’aquests receptors requereix la 

mobilització d’ions de Na+ i de Ca2+. Gràcies al pretractament amb riluzol no es 

produeix una mort tan massiva de MNs directament per la lesió aguda amb KA. 

Igualment, la presència de riluzol deu evitar l’excitotoxicitat indirecta sobre les MNs 

per l’alliberació secundària del glutamat de les MNs que moren (Fogal i col., 2005), 

ja que l’astròglia de la secció també n’efectuaria una captació més eficaç en 

presència del riluzol. 

 

2.2. Inhibició mitocondrial sobre les MNs espinals madures en cultius 

organotípics. 

Els efectes del KA són particularment devastadors sobre les MNs perquè 

genera un increment del Ca2+ citosòlic que afecta, entre d’altres, el funcionament 

mitocondrial (Carreido i col., 1996; Grosskreutz i col., 2007) comprometent el 

metabolisme energètic de la cèl·lula. De fet, es coneixen alteracions en la cadena de 

transport d’electrons mitocondrial en pacients d’ELA (Fujita i col., 1996; Browne i 

col., 1998; Manfredi i Xu, 2005) que comporten la producció multitud d’espècies ROS 

i, amb elles, l’aparició del dany oxidatiu sobre les macromolècules cel·lulars (Ilieva i 

col., 2007). En aquest sentit, l’administració de productes antioxidants com les 

vitamines C i E és beneficiosa en diversos models de la malaltia (Gurney i col., 1994 i 
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1996; Cassina i col., 2008; Nicaise i col., 2008) i també redueix el risc de patir ELA en 

els humans (Ascherio i col., 2005; Veldink i col., 2007). 

L’àcid malònic i l’àcid 3-NP són inhibidors de l’enzim succinat deshidrogensa 

del complex II de la cadena respiratòria mitocondrial i s’utilitzen en sistemes in vivo i 

in vitro per recrear models de Huntington i d’ELA (Beal i col., 1993; Zeevalk i col., 

1995; Kaal i col., 2000; Van Westerlaak i col., 2001; Noer i col., 2002; Kanki i col., 

2004; Karanian i col., 2006). En el sistema de cultiu organotípic de MNs madures, 

hem estudiat si el bloqueig crònic de la cadena respiratòria mitocondrial amb 

aquestes toxines pot provocar una degeneració lenta de les MNs. L’aplicació de 

diferents dosis d’aquestes toxines mitocondrials als cultius entre 7 DIV i 14 DIV ha 

produït una degeneració i una mort de MNs depenent de la dosi aplicada, encara que 

l’àcid 3-NP ha demostrat ser més potent (ordre micromolar) que el malonat (ordre 

milimolar) sobre el sistema organotípic, probablement perquè el 3-NP és un inhibidor 

irreversible de la cadena respiratòria mitocondrial (Beal i col., 1993) a diferència del 

malonat, que n’és un inhibidor reversible (Kaal i col., 2000). Igualment, l’acció de les 

toxines mitocondrials en els nostres cultius no afecta de manera exclusiva les MNs, 

perquè s’aprecia una davallada de la cel·lularitat a la zona de la SGI també de 

manera depenent de la dosi i de la toxina utilitzada. Aquesta troballa contrasta amb 

la de Kaal i col·laboradors, on destaquen que la inhibició crònica de la respiració 

mitocondrial amb malonat indueix una lesió selectiva de les MNs en cultius 

organotípics de medul·la espinal de rata (Kaal i col., 2000).  

L’anàlisi ultrastructural de les seccions tractades amb àcid malònic i àcid 3-NP 

fins als 14 DIV ha posat de manifest que les toxines provoquen una sèrie de 

modificacions patològiques a les MNs com són la vacuolització del citoplasma i 

l’alteració mitocondrial. Els mitocondris alterats mostren un augment de tamany per 

la dilatació de la llum o matriu mitocondrial i una disrupció de les crestes 

mitocondrials, fenòmens que comporten la pèrdua de l’electrodensitat habitual dels 

mitocondris. Aquest increment de tamany dels mitocondris s’associa al procés 

degeneratiu o d’envelliment de les cèl·lules postmitòtiques (Navratil i col., 2008). 

Les anomalies mitocondrials trobades a les MNs que sobreviuen en el cultiu 

organotípic són similars a les observada en neurones de rates sotmeses a una injecció 

intrastriatal de 3-NP (Beal i col., 1993) i tenen punts en comú amb la degeneració 

excitotòxica in vivo (Beal i col., 1988; Calderó i col., 1997 i 2007; Tarabal i col., 

2001) i in vitro per administració aguda de KA (veure més endavant).  
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Considerant que les MNs en el sistema de cultiu organotípic són especialment 

vulnerables a l’excitotoxicitat mediada pels receptors ionotròpics de glutamat, hem 

analitzat si la degeneració crònica provocada amb les toxines mitocondrials – 

ultrastructuralment propera a la degeneració excitotòxica – es pot evitar mitjançant 

amb CNQX. L’aplicació de malonat i de 3-NP juntament amb CNQX entre 7 DIV i 14 

DIV ha evitat la degeneració i la mort de MNs. Aquests resultats indiquen la 

participació d’un mecanisme excitotòxic en aquest sistema de cultiu organotípic, 

possiblement a partir d’una alliberació secundària de glutamat (Zeevalk i Nicklas, 

1990; Kaal i col., 2000; Fogal i col., 2005). S’ha proposat que els defectes en el 

metabolisme energètic de la MN a causa de la inhibició mitocondrial crònica amb 

malonat provoquen un mal funcionament de les ATPases de Na+, K+ i Ca2+, entre 

d’altres, provocant la despolarització de la cèl·lula. Aquesta despolarització genera 

una entrada massiva de Ca2+ a la MN a través dels receptors de glutamat i dels canals 

de Ca2+ dependents de  voltatge (Kanki i col., 2004) que acaba produint una gran 

quantitat de radicals lliures (Kaal i col., 2000; Van Westerlaak i col., 2001a) que 

comprometen la viabilitat cel·lular. Una hipòtesi complementària podria ser que el 

malonat o l’àcid 3-NP modifiquin la permeabilitat al Ca2+ dels receptors de glutamat 

perquè interfereixin en la proporció de subunitats GluR2 que s’incorporen als 

receptors AMPA o bé en el procés d’”editing” del mRNA de GluR2, d’acord amb els 

resultats de Kanki i col·laboradors (2004); d’aquesta manera, provocarien un 

increment de la toxicitat que deriva dels receptors de glutamat (Kanki i col., 2004). 

El fet que el CNQX sigui un agent neuroprotector de les MNs corticals de la zona 

dorsal però no de les MNs corticals ventrals en cultiu organotípic (Van Westerlaak i 

col., 2001b) apunta a favor d’aquesta hipòtesi complementària. Possiblement la 

diferent densitat de receptors de glutamat i la diferent composició de subunitats 

poden explicar aquesta resposta diferencial. Però la implicació dels AMPA/KA-R en la 

citotoxicitat per inhibició mitocondrial crònica no sembla ser exclusiva d’aquests 

receptors. Alguns estudis amb MNs corticals i espinals també destaquen la 

participació dels NMDA-R (Van Westerlaak i col., 2001a i 2001b; Kanki i col., 2004). 

En resum, coneixem que els efectes de l’àcid malònic i l’àcid 3-NP sobre les MNs en 

cultius organotípics s’esdevenen principalment a través dels receptors ionotròpics de 

tipus no-NMDA però la implicació dels altres tipus de receptors de glutamat requereix 

d’estudis posteriors amb inhibidors específics d’aquests receptors. 

L’administració combinada del fàrmac antiexcitotòxic riluzol amb les toxines 

mitocondrials ha resultat en un increment del percentatge de MNs que sobreviuen 

fins als 14 DIV, en relació amb els valors obtinguts en les seccions tractades 
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únicament amb les toxines mitocondrials. Probablement, en aquest sistema 

d’inhibició mitocondrial crònica, el bloqueig dels canals de Na+ cel·lulars per la 

presència de riluzol (Obrenovitch, 1998; Harvey i col., 2006) evita la despolarització 

de les neurones i amb ella redueix les necessitats energètiques de la MN (Kaal i col., 

2000). D’aquesta manera, amb una menor alliberació d’àcid glutàmic i una reducció 

del requeriment d’ATP cel·lular, el riluzol pot estar contrarestant part del dèficit 

energètic que pateixen les neurones en presència de malonat i de 3-NP, rescatant  

així un major nombre de MNs fins als 14 DIV de la mort excitotòxica secundària per 

alliberació de glutamat al medi. 

A favor d’aquesta hipòtesi d’excitotoxicitat secundària són els nostres 

resultats de la detecció d’àcid glutàmic present al medi dels cultius organotípics de 9 

DIV i 12 DIV pel sistema d’ELISA. A diferència d’estudis previs on no es detectava una 

elevació de glutamat (Beal i col., 1993; Kanki i col., 2004) o no s’havia explorat la 

presència de glutamat en el model in vitro (Kaal i col., 2000; Van Westerlaak i col., 

2001a i 2001b), la tècnica ha revelat un lleuger però significatiu increment d’aquest 

neurotransmissor al medi de cultiu als 9 DIV i als 12 DIV quan s’apliquen diferents 

dosis de les toxines mitocondrials des de 7 DIV. En cultius de MNs dissociades de rata 

P16 s’ha vist que concentracions subletals d’àcid malònic potencien l’acció dels 

agonistes del glutamat (AMPA i NMDA) provocant la mort de les MNs (Kanki i col., 

2004). Arrel dels nostres estudis previs d’excitotoxicitat amb glutamat coneixem que 

les MNs madures en el cultiu organotípic moren per excitotoxicitat aguda quan hi ha 

presents al medi elevades dosis d’àcid glutàmic (ordre milimolar). Per aquesta raó 

proposem que tot i que la inhibició mitocondrial crònica comporta una alliberació 

d’àcid glutàmic menor (ordre micromolar) i, en un principi, és subletal, és suficient 

per comprometre la supervivència de les MNs que presenten un estat metabòlic 

crònicament alterat i provocar-los la mort per excitotoxicitat.  

 

3. EFECTE NEUROPROTECTOR DEL LITI SOBRE LA MORT NATURAL PROGRAMADA 

(PCD) I SOBRE L’EXCITOTOXICITAT INDUÏDA PER AGONISTES DE GLUTAMAT EN 

LES MNs ESPINALS EN CULTIUS ORGANOTÍPICS. 

De l’anàlisi dels efectes del catió liti sobre la mort apoptòtica in vivo i sobre la 

mort excitotòxica aguda in vitro de les MNs espinals lumbars de l’embrió de pollastre 

E16 es pot concloure que: 
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1) L’administració de liti in ovo durant el període de la PCD (E6-E10) no permet 

el rescat de MNs de la mort apoptòtica que té lloc en aquesta etapa del 

desenvolupament. 

2) El tractament dels cultius organotípics amb liti evita la mort excitotòxica 

aguda induïda per KA de les MNs madures de manera dependent de la dosi. 

3) El liti aplicat crònicament als cultius preserva la ultrastructura mitocondrial i 

nuclear de les MNs madures sotmeses a un estímul excitotòxic agut però 

altera el citosquelet de les MNs i genera un augment significatiu de dense-

core vesicles (DCVs) al soma i a les projeccions neurítiques. 

4) Els efectes del liti sobre el citosquelet de les MNs provoquen possiblement 

alteracions en el transport axoplàsmic, ja que promou la formació d’una gran 

quantitat d’esferoides axonals positius per neurofilament fosforilat i β-

tubulina neuronal de classe III. 

5) El tractament amb liti regula a l’alça el procés autofàgic en les MNs. 

6) Els efectes neuroprotectors del liti sobre les MNs madures en cultius 

organotípics són principalment l’activació de la via de la PI3K, la 

fosforilació/inhibició de la GSK-3β i una possible modulació diferencial de la 

fosforilació/activació de les isoformes JNK, però no la depleció d’inositol. 

7) L’acció antiexcitotòxica del riluzol sobre les MNs sotmeses a una lesió aguda 

amb KA es veu potenciada per l’administració conjunta de liti. 

 

3.1. L’acció del liti sobre l’apoptosi de les MNs de l’embrió de pollastre.  

El nombre de MNs espinals lumbars en l’embrió de pollastre es redueix gairebé a 

la meitat principalment entre E6 i E10, com a conseqüència d’un procés de PCD 

(Hamburger, 1975; Oppenheim, 1991; Houenou i Oppenheim, 1994; Burek i 

Oppenheim, 1999). Com que la degeneració i la mort específica de les MNs és 

habitual en diverses patologies neurodegeneratives com l’ELA i la SMA, és important 

obtenir informació sobre els fenòmens o els tractaments que poden regular la 

supervivència i la mort de les MNs durant el desenvolupament normal in vivo. 

L’aplicació d’inhibidors de caspases in ovo ha posat de manifest que les MNs moren 

per un procés principalment apoptòtic caspasa-dependent (Yaginuma i col., 2001). En 

aquest sentit, i coneixent les propietats antiapoptòtiques del liti en alguns models 

neuronals (Manji i col., 1999; Chalecka-Franaseck i Chuang, 1999; Grimes i Hope, 
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2001; Ghribi i col., 2002; Chuang, 2005; Zhong i col., 2006; Yasuda i col., 2007; Yeste 

i col., 2007), hem aplicat in ovo diversos volums d’una solució isosmòtica de liti 

adient pels estudis en l’embrió de pollastre (Ikonomov i col., 2000). L’anàlisi 

d’espectrometria d’absorció atòmica de la sang i el líquid amniòtic dels embrions 

E10+6h ha mostrat que la litèmia (concentració de liti en sang) i la concentració de 

liti en líquid amniòtic augmenten com major és el volum de la solució injectada, però 

les concentracions de liti no es mantenen estables al llarg del temps en un mateix 

compartiment. El liti present en sang disminueix entre les 6 h i les 72 h després de la 

injecció però es redistribueix simètricament al líquid amniòtic. Aquest fenomen 

succeeix perquè en l’embrió de pollastre els ions de liti no es metabolitzen ni 

s’excreten (Ikonomov i col., 2000) perquè és un sistema estanc. 

Per tal de mantenir una litèmia in ovo estable al voltant de 2 meq/l durant tota 

l’etapa de la PCD cal una injecció diària de liti per estabilitzar-ne la concentració, 

tant en sang com en líquid amniòtic. El nombre de MNs presents a la LMC després de 

l’etapa de la PCD en els embrions tractats crònicament amb liti ja estat similar al de 

MNs presents en embrions injectats crònicament amb salí. Aquest resultat indica que 

el liti no és capaç de rescatar les MNs de l’embrió de pollastre que moren durant la 

PCD, en contraposició amb l’efecte antiapotòtic del liti in vivo descrit en neurones 

de conills i ratolins (Ghribi i col., 2002; Zhong i col., 2006) i in vitro en cèl·lules 

granulars de cerebel (Jordà i col., 2005; Yeste i col., 2007). És probable que, en 

l’entorn apoptòtic natural que ofereix la PCD en l’embrió de pollastre, els senyals de 

la diana d’innervació de les MNs (Barde, 1988; Oppenheim, 1991) siguin més potents 

que la possible acció del liti sobre les MNs, ja que en la PCD no només hi ha una 

competició entre les MNs per l’aport tròfic limitat, sinó que també hi intervé 

l’activitat neuromuscular (Houenou i col., 1990; Brandon i col., 2003) i la presència 

de proteïnes i de receptors de mort (Raoul i col., 1999; Leist i Jäättela, 2001).  

Malgrat que el liti no actua inhibint la mort apoptòtica durant la PCD de les MNs 

de l’embrió de pollastre in vivo, en un entorn apoptòtic in vitro podria resultar 

neuroprotector per les MNs madures, tal i com s’ha demostrat en altres models 

neuronals (Hongisto i col., 2003; Dou i col., 2005; Jordà i col., 2005; Yeste i col., 

2007). Des de l’inici del cultiu organotípic, és necessària la suplementació del medi 

amb GDNF per evitar la mort apoptòtica de MNs que s’indueix arran de l’axotomia i 

l’avulsió dels axons durant la preparació del cultiu (Oppenheim, 1991; Houenou i 

Oppenheim, 1994; Lo i col., 1995; Bähr, 2000). En presència de GDNF exogen, als 7 

DIV només hi ha un petit percentatge de MNs que moren per un mecanisme apoptòtic 

caspasa-3 dependent (menys d’un 1%). Sorprenentment, l’aplicació del liti crònic en 
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aquest sistema ha resultat en una depleció d’aproximadament el 20% de les MNs Hu+ 

i en un increment del nombre de MNs caspasa-3 activa+ presents a les seccions de 7 

DIV. D’acord amb els presents resultats, existeixen alguns treballs que manifesten 

que el liti no sempre actua com a un agent neuroprotector sinó que en ocasions es 

comporta facilitant l’apoptosi (Beyaert i col., 1989; D’Mello i col., 1994; Schotte i 

col., 2001; Song i col., 2004). Considerant que les MNs embrionàries coexpressen el 

receptor Fas i la proteïna Fas-L durant l’etapa de la PCD i també en altres situacions 

com la presència de la mutació G93A de la SOD1(Shin i col., 2007) o bé la privació de 

la diana (Raoul i col, 1999), és probable que en el sistema de cultiu organotípic 

també hi siguin presents algunes de les proteïnes inductores de mort (TNFα, FasL i 

TRAIL). En aquest sentit, les MNs madures axotomitzades presents en els nostres 

cultius organotípics expressen p75NTR (dades no mostrades; Ernfors i col., 1989; 

Nykjaer i col., 2005) que en presència de neurotrofines subministrades per la glia 

present als cultius, pot senyalitzar mort neuronal en el pollastre (Frade i Barde, 1998 

i 1999). En presència de FTs, s’inhibeix la senyalització de mort de les MNs en cultiu 

primari a través de Fas (Raoul i col., 1999). Per tant, en els explants de medul·la 

espinal, els senyals proapoptòtics derivats de l’activació dels receptors Fas queden 

bloquejats per l’acció del GDNF exogen sobre els receptors c-Ret i GFRα1 presents a 

les MNs madures, que activa vies de supervivència com la PI3K/AkT (resultats propis 

no mostrats; Soler i col., 1999) i Ras/MAPK (Frebel i Wiese, 2006). El tractament 

crònic amb el liti sobre aquest sistema de cultiu organotípic podria alterar l’equilibri 

anteriorment existent facilitant la senyalització apoptòtica extrínseca a través del 

Fas (Schotte i col., 2001; Song i col., 2004) i possiblement a través de p75NTR a les 

MNs i resultant en una mort apoptòtica per activació de la caspasa-3 (Raoul i col., 

1999). En aquest context, els resultats d’injecció crònica de liti in ovo apunten que, 

durant la PCD, les MNs embrionàries reben a través dels receptors de mort (Leist i 

Jäättela, 2001) uns senyals proapoptòtics suficientment potents que no es veuen 

afectats o potenciats per la presència de liti. 

 

3.2. El liti com a agent neuroprotector enfront de l’excitotoxicitat aguda en les 

MNs en cultiu organotípic. 

Malgrat aquesta dualitat d’accions del liti sobre l’apoptosi, possiblement 

relacionades amb els nombrosos efectes secundaris d’aquest ió, en algunes situacions 

experimentals el liti actua com a agent antiexcitotòxic en neurones (Sparapani i col., 

1997; Nonaka i col., 1998; Hashimoto i col., 2002a i 2002b; Chen i col., 2003; 
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Hongisto i col., 2003; Shao i col., 2005; Du i col., 2008). No obstant, l’efecte 

antiexcitotòxic del liti sobre les MNs no s’havia avaluat fins a la recent publicació de 

Fornai i col·laboradors al febrer del 2008 (Fornai i col., 2008a). Coneixent el dèficit 

d’un model in vitro de MN madura i la manca tractaments eficaços per a l’ELA (Miller 

i col., 2007), el liti es presenta com un bon agent terapèutic en aquesta malaltia.  

En els estudis previs d’aplicació d’agonistes de glutamat hem establert un 

protocol de lesió aguda amb KA que hem emprat per als assajos de neuroprotecció 

amb liti. L’administració crònica de liti als cultius organotípics ha evitat la mort 

excitotòxica per KA de les MNs madures de manera dosi-dependent, assolint un 

increment del 30% de supervivència als 7 DIV amb l’aplicació d’una concentració 10 

mM de liti. Per tant, els efectes antiexcitotòxics del liti no es restringeixen 

únicament a les neurones cerebrals (Nonaka i col., 1998; Hashimoto i col., 2002a i 

2002b; Dou i col., 2005) sinó que es fan extensibles a les MNs espinals lumbars, 

d’acord amb el que suggerien alguns resultats obtinguts en paradigmes de lesió 

espinal (Su i col., 2007) i en models murins d’ELA de tipus G93A (Shin i col., 2007; 

Fornai i col., 2008). Molt recentment, s’ha publicat el primer assaig clínic 

d’administració de liti en humans afectats per ELA en el qual s’ha evidenciat una 

atenuació del progrés de la malaltia (Fornai i col., 2008). 

A nivell ultrastructural, les MNs excitotòxiques in vitro presenten un patró molt 

evident de neurodegeneració similar al del fenomen excitotòxic in vivo (Calderó i 

col., 1997; Calderó i col., 2007) amb l’afectació específica de la cromatina i 

l’embolcall nuclears, del citoplasma i dels mitocondris. Tanmateix, la majoria 

d’aquestes alteracions citopatològiques de les MNs provocades pel KA no es detecten 

quan s’efectua un tractament previ dels cultius organotípics amb liti. És de destacar 

la preservació de la ultrastructura mitocondrial, de la densitat de mitocondris i del 

tamany dels mitocondris presents, resultats que estan d’acord amb les troballes de 

Fornai (Fornai i col., 2008a). Per tant, aquesta citoprotecció mitocondrial i nuclear 

del tractament crònic de les MNs amb liti ens permet sostenir la hipòtesi que el liti 

actua com a agent antiapoptòtic quan s’indueix mort cel·lular a través de la via 

intrínsica, amb l’afectació mitocondrial que comporta l’alliberació del citocrom c 

(Choi i Benveniste, 2004; Meier i Vousden, 2007), però que possiblement afavoreix la 

mort apoptòtica per la ruta extrínsica a través de l’activació receptors de mort 

conclouen també amb una activació de la caspasa-3 sense alterar el mitocondri 

(Schotte i col., 2001; Choi i Benveniste, 2004; Song i col., 2004). 
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El liti es metabolitza lentament en les cèl·lules i per això les concentracions de 

liti intracel·lulars són superiors a les plasmàtiques (Colombo i col., 1991). Aquest 

acúmul citoplasmàtic de liti no sembla ser suficient com per revertir les alteracions 

excitotòxiques (Chung i col., 2005; King i col., 2007) que afecten el citosquelet i el 

reticle endoplasmàtic de les MNs en el cultiu organotípic, tal i com detectem amb 

l’ús de marcadors de citosquelet (TuJ-1, SMI-35) i de reticle endoplasmàtic 

(marcatge Nissl). La microscòpia electrònica ha posat de manifest la disgregació del 

reticle endoplasmàtic i la pèrdua de ribosomes lliures al citoplasma, fenomen que 

correlaciona amb la pèrdua del marcatge Nissl al soma de les MNs tractades amb liti. 

Aquests efectes sobre el reticle podrien comportar una davallada general dels 

processos de síntesi proteica cel·lulars si considerem que el liti inhibeix els enzims 

que processen el RNA, tal i com succeeix en llevats (Dichtl i col., 1997) i 

possiblement amb ella, la retenció de proteïnes al reticle (Tarabal i col., 2005). 

L’anàlisi ultrastructural també ha demostrat la presència d’acúmuls compactes de 

neurofilaments que exclouen els orgànuls citoplasmàtics i que guarden relació amb 

els dense knots de neurofilaments trobats en neurones ganglionars d’embrió de 

pollastre tractades amb liti (Hollander i Bennett, 1991). Contràriament als resultats 

de Dou i col·laboradors, una de les particularitats del tractament dels cultius 

organotípics de MNs suplementats amb liti crònic (tant en presència com en absència 

d’excitotoxicitat) és la formació d’una gran quantitat d’esferoides axonals 

intensament positius per β-tubulina neuronal (TuJ-1) i per neurofilament fosforilat 

(SMI-35). Aquest fenomen sovint està acompanyat per una menor presència de 

projeccions axonals al marge de la secció, a diferència del que succeïa amb 

l’administració de GDNF sol. Com que el liti és capaç d’interferir en la polimerització 

in vitro dels filaments d’actina i de tubulina (Colombo i col., 1991) és probable que 

la seva presència modifiqui la mobilitat i l’elongació dels conus de creixement 

axonals (Tang i Goldberg, 2000; Owen i Gordon-Weeks, 2003), ja que es requereix un 

procés actiu de síntesi de β-tubulina perquè s’esdevingui el creixement neurític 

(Hollander i Bennett, 1991). En conjunt, les alteracions excitotòxiques del 

citosquelet i del reticle endoplasmàtic de les MNs semblen, doncs, estar potenciades 

per la presència del liti (Hollander i Bennett, 1991; Bennet i col., 1991), d’acord amb 

els efectes secundaris que se li atribueixen fora de la seva finestra terapèutica. És 

possible que els acúmuls de liti intracel·lulars que promouen la neuroprotecció a 

llarg termini siguin excessius per al manteniment de la integritat del citosquelet. 

És plausible que el bloqueig de la síntesi de noves molècules de β-tubulina 

(Hollander i Bennett, 1991) i l’estabilització del citosquelet (Colombo i col., 1991) 
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que promou el tractament amb liti en aquestes MNs siguin fenòmens implicats en 

l’acúmul de dense-core vesicles (DCVs) al citoplasma. Aquest augment de DCVs 

detectat en l’anàlisi ultrastructural és un fenomen propi del liti i no de 

l’excitotoxicitat aguda per KA, tal i com apunten alguns altres estudis (Cordeiro i 

col., 2000 i 2004). Considerant que el liti desestabilitza el sistema d’endomembranes 

del reticle, depleciona de ribosomes la MN i promou l’acúmul de β-tubulina i de NF 

fosforilat als axons que impedeixen un correcte tràfic axoplàsmic, és raonable 

proposar que les DCVs no es transportin normalment cap a les sinapsis. Per tant, la 

detecció d’una elevada concentració de mRNAs de proteïnes associades a les 

vesícules secretores en cèl·lules PC12 diferenciades i tractades amb liti (Cordeiro i 

col., 2000 i 2004) podria deure’s a un alentiment de taxa de traducció proteica, ja 

que en presència de liti, aquestes proteïnes es troben en excés per l’acúmul de DCVs 

al citoplasma. 

Les MNs expressen CGRP durant la remodelació i la plasticitat sinàptica (Tarabal 

i col., 1996a i 1996b) perquè és un factor implicat en la regulació de l’expressió de 

proteïnes de les sinapsis. Igualment, les MNs adultes d’embrió de pollastre també 

sobreexpressen CGRP quan se les sotmet una axotomia o a una excitotoxicitat 

crònica (Calderó i col., 1992 i 2007). Els nostres resultats en cultius organotípics 

tractats crònicament amb liti mostren cert increment de la IR per CGRP al soma de 

les MNs, fenomen que atribuïm a la presència de nombroses DCVs, ja que són les 

vesícules encarregades de transportar anterògradament aquest neuropèptid, entre 

d’altres molècules (Meng i col., 2007; Salio i col., 2007). L’acúmul de CGRP a les MNs 

tractades amb liti, probablement dins de les DCVs, pot ser a conseqüència de la 

disminució el fluxe de Ca2+ a través dels receptors de glutamat (Nonaka i col., 1998), 

ja que l’exocitosi d’aquestes vesícules és depenent de calci (Meng i col., 2007).  

 

3.3. Dianes intracel·lulars del liti en les MNs excitotòxiques. 

Una de les hipòtesis clàssiques per explicar els efectes antiexcitotòxics del liti 

és que aquest ió actua inhibint de manera competitiva la IMPasa, generant una 

depleció d’inositol a la cèl·lula (Allison i Steward, 1971; Hallcher i Sherman, 1980; 

Phiel i Klein, 2001). La manca d’inositol impedeix que les cèl·lules puguin respondre 

als estímuls externs a través de receptors acoblats a proteïnes G (Phiel i Klein, 2001) 

i que puguin mobilitzar el calci dels reservoris intracel·lulars a través dels receptors 

d’IP3 (Hara i Snyder, 2007). Malgrat que les diverses experiències que proposen la 

depleció d’inositol com el principal mecanisme d’acció del liti (Brandish i col., 2005; 
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Harwood i col., 2005), aquesta via no sembla modular la supervivència de les MNs 

madures exposades a l’estímul excitotòxic amb KA. La suplementació del cultiu amb 

una font d’inositol exògena (amb myo-inositol) als cultius organotípics cotractats 

amb liti no ha revertit els efectes d’aquest ió sobre el rescat de les MNs, d’acord 

amb els resultats en neurones granulars de cerebel sotmeses a excitotoxicitat 

(Nonaka i col., 1998) i en neurones fetals humanes enfront una infecció vírica (Dou i 

col, 2005). 

Actualment, coneixem que el liti exerceix les seves accions neuroprotectores 

modulant les principals vies de supervivència cel·lular com la via de la PI3K/AkT i les 

vies de les MAPKs (Chalecka-Franaszeck i Chuang, 1999; Wada i col., 2005). Però el 

liti també és un reconegut inhibidor de la GSK-3β (Klein i Melton, 1996; Hedgepeth i 

col., 1997; Goodenough i col., 2004; Gould i col., 2004; Wada i col., 2005; Dou i col., 

2005; Leng i col., 2008). La GSK-3β és una proteïna diana de la via de la PI3K/AkT 

(Chalecka-Franaszeck i Chuang, 1999) on es regula la seva activitat a través de 

fenòmens de fosforilació/desfosforilació. Tot i això, la GSK-3β també pot inhibir-se 

directament a través de l’activació de la via de Wnt (Stambolic i col., 1996; 

Hedgepeth i col., 1997) i alguns estudis apunten que el liti mimetitza aquesta via per 

bloquejar les funcions de la GSK-3β de manera independent de la fosforilació (Klein i 

Melton, 1996; Hedgepeth i col., 1997). En els cultius organotípics, tant l’aplicació 

d’un inhibidor de la via de la PI3K/AkT (LY) com d’un inhibidor de la GSK-3β (IO) han 

provat que el rescat que demostra el liti sobre les MNs enfront l’excitotoxicitat té 

lloc principalment a través de la fosforilació/inactivació de la proteïna GSK-3β, com 

a resultat de l’activació de la PI3K. La presència de la forma fosforilada/inactiva 

GSK-3β (Ser9) l’hem detectat en l’anàlisi western blot en seccions de cultiu 

tractades amb 10 mM de liti, passats 15 min i  24 h després de la lesió amb KA. 

Aquests fets indiquen que la fosforilació/inactivació de la proteïna GSK-3β es manté 

al llarg del temps en aquest sistema.  

La GSK-3β és un enzim constitutivament actiu i, segons l’estat d’activació en 

el que es troba, és capaç de modular l’expressió gènica (Manji i col., 1999; Chen i 

col., 2004; figura 50). Per tant, la inhibició de la GSK-3β sembla ser un punt clau per 

a la comprensió dels efectes neuroprotectors del liti sobre les MNs en una situació 

d’excitotoxicitat però també per explicar la naturalesa de les alteracions del 

citosquelet observades en aquestes cèl·lules (Tatebayashi i col., 2004). De fet, tant 

la GSK-3β com la cdk5 són dues quinases capaces de fosforilar tau, una proteïna del 

citosquelet cel·lular relacionada amb la malaltia d’Alzheimer (Muñoz-Montano i col., 

1997; Lovestone i col., 1999; Hongisto i col., 2003; Jordà i col., 2005; Plattner i col., 
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2006). Per tant, la modulació que pot exercir el liti sobre l’acció d’aquestes dues 

quinases reduint la hiperfosforilació de tau (Plattner i col., 2006) podria succeir 

també sobre altres proteïnes del citosquelet com la microtubule-associated protein 2 

(MAP2) o la MAP1B. S’ha suggerit que l’estat de fosforilació d’aquestes proteïnes 

associades als microtúbuls, controlat per l’acció de la GSK-3β, pot modificar 

l’estabilitat dels microtúbuls cel·lulars (Sánchez i col., 2000; Owen i Gordon-Weeks, 

2003) i amb ella, alterar la integritat del citosquelet i el transport d’orgànuls (per 

exemple, les DCVs) a través de l’axó (Tatebayashi i col., 2004). 

 

 

 

 
Figura 50. Les principals dianes intacel·lulars del liti a les MNs per fer front a l’excitotoxicitat aguda 
amb KA. Dins del nucli, de color verd s’indiquen els gens regulats a l’alça i, de color vermell, els 
regulats a la baixa (adaptat de Wada i col., 2005). 

 

Una de les vies que en un principi s’associava a la degeneració neuronal era la 

senyalització a través de les JNKs, que s’activen per fosforilació en situacions 

d’estrès (Maroney i col., 1998; Mielke i Herdegen, 2000; Ribera i col., 2007) però que 

també estan involucrades en el manteniment de l’homeòstasi cel·lular i en la 

neuroprotecció (Herdegen i Leah, 1998; Takeda i col., 2000; Raivich i col., 2004; 

Johnson i Nakamura, 2007). Un estudi recent realitzat en MNs mostra aquesta 
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dualitat d’accions de les isoformes de JNK (Newbern i col., 2007). Igualment, 

existeixen treballs que proposen el liti com a agent bloquejant de l’activació de les 

JNKs (Hongisto i col., 2003) mentre que d’altres manifesten que el liti n’és un 

activador (Yuan i col., 1999). Possiblement, la divergència de resultats sigui deguda a 

una modulació diferencial de les isoformes JNK depenent del model experimental 

utilitzat.  

Els neurofilaments, sobretot el NF-H, són dianes de fosforilació de la GSK-3 i 

de la cdk5 però també de les JNKs (Nguyen i col., 2001b; DeFuria i Shea, 2007). Per 

tant, el tractament crònic amb liti probablement moduli d’alguna manera la 

senyalització a través d’aquesta via de les JNKs, repercutint sobre l’excitotoxicitat i 

l’estabilitat del citosquelet de les MNs. Els nostres resultats preliminars obtinguts de 

l’estudi del grau de fosforilació de les JNKs apunten a una possible regulació 

diferencial de la fosforilació de les isoformes JNK1 i JNK2 en els cultius organotípics 

tractats amb liti. Concretament, el liti sembla afavorir la fosforilació de la JNK2 

mentre que alhora disminueix la fosforilació de la JNK1. Aquests resultats poden 

tenir relació amb la troballa que els ratolins JNK1-/- (però no els JNK2-/-) presenten 

alteracions del citosquelet i degeneració neurítica a la medul·la espinal i a 

l’hipocamp (Bjorkblom i col., 2005). Tot això, per atribuir al liti aquesta modulació 

diferencial de les isoformes de la JNK en els cultius organotípics caldran més estudis.  

 

3.4. Liti i autofàgia en les MNs en cultiu organotípic. 

Tot i que la depleció d’inositol no està implicada en l’acció promotora de 

supervivència del liti sobre les MNs en el cultiu organotípic, és un mecanisme d’acció 

molt habitual del liti que no podem descatar que succeeixi en el nostre sistema. S’ha 

relacionat la inhibició de la IMPasa i, com a conseqüència, la depleció d’inositol amb 

l’activació de la ruta autofàgica en Drosophila, en cèl·lules COS7, en cultius primaris 

de neurones sanes (Sarkar i col., 2005 i 2007) i de MNs de ratolins amb mtSOD1 

(Fornai i col., 2008a i 2008b). Les MNs madures tractades amb liti mostren, a nivell 

ultrastructural una major presència de perfils autofàgics, així com també un 

increment de la IR per LC3, una proteïna associada a les membranes dels 

autofagosomes (Calderó i col., 2007; Koike i col., 2008) d’acord amb els resultats de 

l’estudi de Fornai i col·laboradors (Fornai i col., 2008a i 2008b). Aquest fet indica 

que el liti regula a l’alça l’autofàgia en  les MNs espinals possiblement a través de la 

depleció d’IP3 i no pas a través de mTOR (Sarkar i col., 2005; Fornai i col., 2008a i 

2008b) perquè l’activació de la ruta de la PI3K/AkT provocada pel tractament amb 
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liti comporta en últim terme la inhibició de mTOR i amb ella la inhibició de 

l’autofàgia mTOR-dependent (Levine i col., 2008). És probable que l’autofàgia sigui 

un mecanisme complementari a la inhibició de la GSK-3β per tal de neuroprotegir les 

MNs enfront d’un estímul excitotòxic. En aquest sistema de tractament crònic amb 

liti proposem que tant les proteïnes de citosquelet alterades com la multitud de 

vesícules secretores retingudes al citoplasma de les MNs (DCVs) són possiblement 

diana de l’autofàgia en MNs (Reggiori i col., 2004), juntament amb l’habitual 

fenomen de digestió dels mitocondris (Fornai i col., 2008a i 2008b), actuant tots ells 

com a font energètica en la MNs per tal de mantenir l’homeòstasi (Shintani i 

Klionsky, 2004; Koike i col., 2008). 
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