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5. DISCUSSIÓ

Un accident cerebrovascular comporta una disminució dràstica i ràpida de glucosa i

oxigen a la zona cerebral infartada. El teixit afectat es veu sotmès a un estrès

metabòlic on la depleció d’energia i l’acumulació d’espècies tòxiques produeixen

pertorbacions en l’entorn cel.lular que esdevenen letals segons la seva durada i la seva

intensitat. Els gradients iònics cel.lulars es dissipen (Obrenovitch TP.,1995) i cessa

l’activitat elèctrica (Katsura K. et al., 1994). La implicació del glutamat en la isquèmia

cerebral ha estat intensament estudiada, sobretot perquè es va descobrir que el

bloqueig del receptor NMDA reduïa  notablement el dany neuronal isquèmic (Simon RP.

et al., 1984). Els sistemes de recaptació de neurotransmissors, que depenen dels

gradients iònics, perden la seva funció o bé la inverteixen (Rossi DJ. et al.,  2000) i es

produeix una acumulació de glutamat a l’espai extracel.lular (Benveniste H. et al.,

1984; Nicholls D. et al., 1990). L’activació reiterada dels receptors glutamatèrgics pel

seu lligand desencadena una mort neuronal irreversible. Així doncs, actualment la

toxicitat del glutamat o excitotoxicitat es pot relacionar amb la patogènesi de la mort

neuronal després d’una isquèmia (Lee JM. et al.,  2000).

En els últims anys, l’estudi de la isquèmia cerebral ha hagut d’afrontar una realitat que

ha fet trontollar un dels postulats més defensats de les últimes dècades: la necrosi com

a mecanisme únic de mort cel.lular (Brown A.W. et al., 1972). La bibliografia actual

recull proves sobre la implicació de l’apoptosi en la isquèmia cerebral tot i que se’n sap
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ben poc dels mecanismes que la desencadenen (MacManus JP. et al., 1993; Linnik MD.

et al.,  1993; Choi DW. et al., 1990,1992,1996).

Aquest treball es va basar en la idea de constituir un model d’isquèmia  in vitro  que

permetés una aproximació fiable a una situació d’isquèmia in vivo. El model també

havia de ser vàlid per a l’estudi dels mecanismes implicats en la mort cel.lular

isquèmica (Goldberg MP. et al., 1993)

El model d’OGD

Per tal d’aproximar-nos a una situció in vivo d’isquèmia cerebral es va utilitzar un

model de deprivació de glucosa i oxigen sobre cultius corticals de rata. Hi ha altres

models in vitro d’infart cerebral, com per exemple les llesques de teixit o slices o els

cultius organotípics (Lipton P.,1999). Aquests sistemes, a diferència dels cultius

primaris, conserven la integritat del teixit, contenen cèl·lules endotelials i

proinflamatòries i mantenen l’estructura neuronal. Malgrat aquestes característiques,

els cultius primaris tenen les següents avantatges:  permeten un control més rigorós

de les condicions, l’accessibilitat dels fàrmacs és major i el seguiment de cada tipus

cel.lular és molt més fàcil. Totes aquestes inferències  fan dels cultius  neurals un

sistema adient, accessible i pràctic per a l’estudi del dany neural isquèmic.

L’adequació dels protocols de cultiu va portar a assajar una sèrie de condicions on la

prioritat inicial era l’obtenció de cultius viables de neurones corticals. La variable més

conflictiva en tots els casos fou l’addició de l’inhibidor mitòtic Ara C, per aturar la

proliferació no neuronal. Després d’estudiar el percentatge de cultius viables segons les

condicions seguides, es va arribar a la conclusió que el fet de retardar l’addició de l’Ara

C fins el 7è dia in vitro (DIV), assegurava la supervivència d’un 100% dels cultius.

Aquest nou protocol es traduí en l’obtenció de cultius viables i funcionals  al llarg de

dues o tres setmanes. Val a dir que la presència de glia (d’astròcits i microglia)
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afavoreix la progressió dels cultius neuronals. Hi ha autors que sembren les neurones

sobre monocapes d’astròcits confluents per assegurar-ne la viabilitat. (Goldberg MP. et

al.,  1993) En el nostre cas es va preferir un cultiu mixt neuroglial vers el cocultiu sobre

la monocapa glial perquè es va comprovar que el procés d’exposició a l’OGD,

concretament els diferents rentats amb BSS, desenganxaven  tota la monocapa

d’astròcits. Addicionalment, el dany cel.lular es veia reduït perquè els sistemes de

recaptació de glutamat presents en la glia reduïen la concentració de glutamat al medi

de cultiu.

La funcionalitat dels cultius neurals viables (vegeu figura 4.1), es va corroborar amb els

experiments de mesura d’alliberació de [3H]-glutamat, en resposta a estímuls

despolaritzants. Els resultats d’aquests experiments demostraren que els cultius eren

capaços d’alliberar glutamat, de manera dependent de calci, quan eren despolaritzats

amb altes concentracions de potassi. L’overflow, que representa el valor net de

glutamat alliberat, era inferior en els cultius viables obtinguts a partir de la condició 7

que l’overflow obtingut en els altres cultius. Aquest fet podia suggerir que la

funcionalitat d’aquests cultius era més baixa que la resta, però en estudiar

detalladament les condicions experimentals s’observà que la senyal obtinguda de

glutamat alliberat depenia del percentatge glial propi de la condició del cultiu. La glia té

sistemes molt efectius de recaptació de glutamat (Huang R. et al., 1993). Amb l’addició

tardana de l’inhibidor mitòtic Ara C, la proporció glial augmenta i la capacitat de

recaptació de glutamat és molt més gran. Aquesta premissa fou demostrada amb els

experiments realitzats en cultius de neurones sembrades sobre monocapes d’astròcits,

on  l’overflow de [3H]-glutamat obtingut va ser nul.

A partir del protocol proposat per Goldberg MP i Choi DW.(1993), i introduint-hi

diverses variacions, es va establir un sistema per exposar els cultius esmentats a una
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deprivació d’oxigen i glucosa (OGD). La caracterització inicial del model es va realitzar

mesurant la viabilitat cel.lular  amb l’assaig de la reducció del MTT, 24 hores després

de sotmetre els cultius a l’OGD. Els períodes d’OGD utilitzats foren de 15, 45 i 75

minuts. Estava descrit que aquests períodes de temps afectaven selectivament les

neurones ja que l’aparició de dany astrocitari  requeria  exposicions d’OGD de més de

sis hores (Goldberg MP. et al.,  1993). Inicialment es va mesurar la viabilitat cel.lular

per mitjà de dues tècniques diferents: la mesura de l’activitat LDH (Koh JY. et al.,

1987) i l’assaig del MTT (Mosmann T.,1983). Teòricament, la primera tècnica

determina el % de cèl·lules que tenen la membrana citoplasmàtica  trencada a partir

de l’activitat LDH del medi de cultiu. La segona tècnica  està basada en l’estat

energètic mitocondrial cel.lular ja que el MTT és reduït per les deshidrogenases

mitocondrials, la qual cosa permet quantificar la proporció de cèl·lules viables (vegeu

Materials i Mètodes). Les cèl·lules apoptòtiques en cultiu, en fase tardana també

perden la integritat de membrana i per tant també alliberen LDH al medi de cultiu.

Aquestes cèl·lules in vivo serien fagocitades pels macròfags circumdants, cèl·lules que

són inexistents en cultiu. Els resultats obtinguts per la tècnica del MTT van revelar que

15, 45 i 75 minuts d’OGD induïen  un 20, un 30 i un 50 % de mort neuronal

respectivament, i que per tant,  la magnitud del dany depenia de la durada de

l’exposició. Els resultats obtinguts mitjançant l’assaig d’activitat de la Lactat

deshidrogenasa (LDH) dels cultius exposats als esmentats períodes d’OGD foren molt

semblants als obtinguts amb la tècnica del MTT (vegeu figura 4.3) i concordaven amb

els descrits anteriorment en la bibliografia ( Goldberg MP. et al., 1993).

Al cap de 24 hores d’exposar els cultius a l’OGD, en presència d’antagonistes dels

receptors ionotròpics del glutamat,  es va observar una protecció neuronal. En el cas

del (+)-MK801, un antagonista no competitiu del receptor NMDA, la protecció va

arribar fins a un 90%. En canvi, l’antagonista dels receptors AMPA/KA, el CNQX, només
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protegia els cultius en un 66% (vegeu Taula 4.1). Aquests resultats van demostrar que

el glutamat, principalment per via del receptor NMDA, estava implicat en la inducció del

dany neuronal induït per OGD.  Els resultats obtinguts concordaven amb la bibliografia

existent (Simon RP. et al.,  1984; Goldberg MP. et al., 1993) i conseqüentment

recolzaven la validesa del model d’isquèmia in vitro. La qüestió que es plantejà a partir

d’aquests resultats fou quin tipus de mort cel.lular desencadenava el glutamat i quins

altres factors determinaven l’abast de la lesió.

L’apoptosi induïda per l’OGD: el paper de les caspases

S’havia descrit que en els models d’isquèmia in vitro, el component apoptòtic de la

mort neuronal induïda per OGD es desemmascarava amb la presència obligada de (+)-

MK801, que bloquejava la necrosi fulminant de les neurones (Gwag BJ. et al., 1995).

Aquests autors demostraren que els cultius pretractats amb (+)-MK801 i exposats a

l’OGD mostraven una degeneració tardana que anava acompanyada d’una

condensació de cromatina. Això comportava la necessitat d’eclipsar un mecanisme de

mort per poder-ne visualitzar un altre. En el moment de començar aquest treball, els

antecedents bibliogràfics sobre la quantificació relativa dels components de la mort

isquèmica, necrosi i apoptosi, eren gairebé inexistents. Per tal d’estudiar els possibles

components de la mort cel.lular induïda per OGD i quantificar la seva importància

relativa en el dany neuronal isquèmic, es van combinar dues tincions fluorescents dels

àcids nuclèics, el Hoechst 33258 i el Iodur de Propidi (PI) (Gschwind M. & Huber

G.,1993 ; Yoshimura S. et al., 1998). El fet de tenyir una mateixa mostra amb PI abans

de fixar les cèl·lules i amb Hoechst 33258 després de fixar-les, va permetre observar

els nuclis cel.lulars en diferents estats (vegeu Materials i Mètodes  taula 3.2).  Els

cultius van ser sotmesos  a diferents períodes d’OGD i al cap de 24 hores, les tincions
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fluorescents van desvetllar que es produïa de manera paral·lela una mort cel.lular per

necrosi i per apoptosi. Malgrat els antecedents bibliogràfics de la presència obligada

del (+)-MK801 per desemmascarar l’apoptosi (Gwag BJ. et al 1995), es va poder

discriminar els dos components de mort a partir de la morfologia nuclear de les

cèl.lules tenyides. La raó per la qual no fou necessària la presència de l’antagonista del

receptor NMDA per visualitzar l’apoptosi en els nostres cultius exposats a l’OGD és

desconeguda però el mètode va permetre el recompte cel.lular (vegeu figures 4.4 i

4.5). Els resultats indicaren que la fragmentació o condensació de la cromatina es feia

evident al cap de 24 hores encara que el període d’OGD fos curt, per exemple 15

minuts d’OGD. Períodes més llargs com 45 o 75 minuts d’OGD no mostraven

diferències molt marcades entre ells, a nivell de percentatge de cèl·lules apoptòtiques.

D’altra banda, el component necròtic prenia més importància a mida que s’augmentava

la durada de l’OGD (vegeu figura 4.5) . També s’ha suggerit que el receptor NMDA pot

induïr de manera remota l’expressió de citoquines inflamatòries com el TNFα en

models d’isquèmia in vivo, i aquesta inducció es veuria revertida en presència de (+)-

MK801 (Jander S. et al.,2000). Això es podria relacionar amb el fet que, segons el grau

d’activació del receptor NMDA, s’indueix necrosi o apoptosi (Ankakrona M. et al., 1995)

Per tal de ser rigorosos, es va comprovar que la condensació de cromatina es podia

correlacionar amb l’activació d’un programa de mort. Un dels marcadors apoptòtics

més acceptats actualment és l’activació d’una proteasa executora de gran rellevància

en els processos apoptòtics: la caspasa 3 (Keane RW. et al.,1997; Zhu C. et al.,2000).

Malgrat la gran variabilitat de resultats existents segons el model d’isquèmia cerebral

utilitzat (Loetscher H. et al., 2001), sis hores després d’exposar els cultius a l’OGD, es

va observar una activació evident de la caspasa 3 per immunocitoquímica (vegeu

figura 4.6).
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Es va introduir un control d’apoptosi tractant cèl·lules amb estaurosporina (Gottron FJ.

et al.,1997) i un control de necrosi amb 1mM de glutamat. En les cèl·lules tractades

amb 1µM d’estaurosporina el marcatge per la caspasa 3 al cap de sis hores de

tractament, era evident. Els controls necròtics amb glutamat, al igual que els controls

normòxics no mostraven activació de la caspasa 3. Els tres controls realitzats van

validar el resultat obtingut en les cèl·lules exposades a l’OGD, que presentaven una

activació important de caspasa 3. A més, la presència de Z.VAD.FMK, un inhibidor

irreversible de les proteases caspasa 1 –like (caspasa 1 i 4) i de la caspasa 3 i 7, en els

cultius  exposats a l’OGD, bloquejava tant l’activació de la caspasa 3 com la

condensació de cromatina posterior (vegeu figura 4.7). Aquests resultats van permetre

correlacionar l’activació de la caspasa 3 i la condensació de cromatina induïdes per

OGD. En els controls  d’apoptosi tractats amb estaurosporina, el  Z.VAD.FMK també

bloquejava l’activació de la caspasa 3 i la condensació de cromatina. Els resultats

obtinguts amb el Z.VAD.FMK en el model d’isquèmia in vitro  coincidien amb els

antecedents existents a la bibliografia  on es descriu el bloqueig de la caspasa 3 i, en

conseqüència, de l’apoptosi, en un model d’isquèmia in vivo (Hara et al.,1997) i en un

model d’OGD in vitro (Gottron FJ. et al. 1997), respectivament. Addicionalment es va

poder observar en les micrografies obtingudes que hi havia una translocació a nucli de

la caspasa 3 activa. La procaspasa 3 resideix al citoplasma, on és  activada per altres

caspases. Un cop activa però s’aprecia una tendència a acumular-se al nucli de les

cèl·lules afectades (Namura et al., 1998; Faleiro et al.,2000). Aquest fet  concorda amb

els substrats de la caspasa 3, entre els quals hi ha enzims nuclears associats a la

reparació del DNA com la poli(ADP-ribosa) polimerasa (PARP) (Eliasson MGL. et

al.,1997) o proteïnes com l’inhibidor de la DNAasa activada per caspases (ICAD)  que,

un cop degradat, provoca una activació de la CAD o DNAasa activada per caspases,

responsable de fragmentar el DNA (Cao G. et al.,2001).
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Un dels experiments crucials per a demostrar la simultaneïtat de la necrosi i l’apoptosi

induïdes per l’OGD fou la combinació de  dues tècniques fluorescents com són el

marcatge amb Iodur de propidi i la immunocitoquímica contra el fragment actiu de la

caspasa 3 (vegeu figura  4.8). En els cultius exposats a l’OGD, la presència de cèl·lules

marcades amb iodur de propidi i amb cromatina laxa, i de cèl·lules diferents no

marcades amb PI però en canvi amb caspasa 3 activa demostraren que la necrosi i

l’apoptosi eren induïdes en els cultius  de manera simultània i en paral·lel.

Es va estudiar el curs temporal d’activació de la caspasa 3 per mitjà de western blot,

per tenir una mesura més quantitativa en comparació a la immunocitoquímica (vegeu

figura 4.9). Els western blots van evidenciar que  l’activació de la caspasa 3 començava

a aparèixer tres hores després de posar fi a l’OGD i que aquesta activació era

progressiva al llarg del temps. Per detectar l’activació de la caspasa 3, es van fer servir

dos anticossos diferents, l’anticòs que reconeixia la proforma i els fragments resultants

del seu processament, i l’anticòs específic pel fragment actiu de 20 KDa. En els

extractes isquèmics analitzats per western blot, va aparèixer una banda inesperada per

sota de les dues isoformes de la caspasa 3. Aquesta banda corresponia a un pes

molecular de 29KDa i apareixia una hora després de posar fi a l’OGD. Havia estat

descrit en plaquetes la possibilitat  que la calpaïna  processés la caspasa 3 i com a

resultant, en produís un fragment de 29KDa (Wolf BB. et al.,1999). La calpaïna és una

proteasa que s’activa per increments en la concentració intracel.lular de Calci. Tal com

s’ha descrit en seccions anteriors, una OGD produeix una sobrecàrrega intracel.lular de

Calci, via receptor NMDA o canals de calci dependents de voltatge, que indueix

l’activació de nombroses vies de senyalització. En efecte, la presència d’un inhibidor de

la calpaïna durant l’OGD va bloquejar gran part de l’aparició del fragment 29KDa (p29).
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Aquest fet va permetre atribuir l’aparició del fragment de 29KDa a l’acció de la calpaïna

sobre la caspasa 3. La calpaïna és una proteasa que en condicions normals és

necessària per la viabilitat cel.lular i la remodelació dendrítica després d’una lesió

(Faddis BT.,1997). Cal tenir present que la interacció de la calpaïna en el procés

d’activació de la caspasa 3 és un tema molt interessant i encara no massa clar. Els

autors no es posen d’acord sobre la funcionalitat del fragment p29 o bé de l’ordre

cronològic d’activació de la calpaïna vers la caspasa 3. Així, Wolf et al. (1999)

demostren que en plaquetes la calpaïna és capaç de processar les procaspases 3 i 9

però no les inactiva. També afirmen que en plaquetes, els fragments resultants poden

ser processats per la caspasa 8 i resultar-ne caspases actives. Porn-Ares et al. (1998)

afirmaren que la caspasa 3 pot proteolitzar l’inhibidor de la calpaïna, calpastatina, i

amplificar així l’activació de la calpaïna iniciada per petites variacions de calci

intracel.lular. També s’ha observat un nivell baix d’expressió de calpastatina en les

poblacions neuronals més vulnerables en una isquèmia cerebral (Lipton P.,1999) El

treball però que clarifica més la importància de l’aparició d’aquest fragment de 29 KDa

és el treball de Blomgren K. et al. (2001) Aquest treball descriu en un model

experimental d’isquèmia cerebral, que el processament inicial de la caspasa 3 per part

de la calpaïna, dóna com a resultat  el fragment de 29KDa i que aquest tall previ

facilita el processament subseqüent per obtenir les formes actives. Per tant, per

primera vegada, s’associa l’activació de la calpaïna com a resultat d’una isquèmia amb

la posterior activació de la caspasa 3. Així doncs, les possibles interaccions entre la

calpaïna  i les caspases, amb la calpastatina com a nexe d’unió entre les dues

proteases obren un camp d’estudi molt interessant per establir dianes d’acció

terapèutica (Yamashima T., 2000)



Discussió

128

Benchoua A. et al. (2001) fan referència a l’activació diferencial de les caspases segons

la zona de la lesió. Així, descrien que en el nucli isquèmic hi ha uns primers signes

d’apoptosi que impliquen l’activació de les caspases 8 i 1. Teòricament aquestes dues

activarien la caspasa 3 però això no s’arribaria a executar perquè la davallada d’ATP

decantaria la balança cap a la necrosi. D’altra banda, a la zona de penombra la

concentració d’ATP no disminuiria de manera tan dramàtica i el programa de mort es

podria executar fins el final, implicant  com a proteases efectores les caspases 1, 8 i 9.

En el nostre model no tenim una separació física entre nucli isquèmic i penombra.

Partim de la base que l’exposició a l’OGD es dóna de manera uniforme en els pous de

les plaques de cultiu. Per tant, la durada de la deprivació de glucosa i oxigen

condiciona l’obtenció d’una necrosi predominant pròpia del nucli isquèmic o una

situació mixta de necrosi i apoptosi, característica de la penombra. Aquesta propietat

fa que el model sigui una eina molt versàtil i adaptable a l’estudi dels mecanismes de

mort que esdevenen tant en el core com en la penombra.

Pel que fa a la localització cel.lular de la caspasa 3 activa, majoritàriament es va

visualitzar en neurones i microglia sis hores després de posar fi a l’OGD. Els resultats

concordaven en treballs anteriors en models in vivo com el de Namura S. et al. (1998),

que descrivia l’activació de la caspasa 3 en neurones del córtex de rates sotmeses a

una oclusió de la caròtida mitja.

 Pel que fa la localització neuronal de la caspasa 3 activa val a dir que es va haver de

comprovar amb dos marcadors específics de neurones diferents. Primer de tot es va

realitzar un doble marcatge fluorescent per la MAP2 i per la caspasa 3 però els

resultats inicials foren desconcertants: hi havia cèl·lules positives per la forma activa de

la caspasa 3 que, observades sota contrast de fase, tenien un aspecte totalment

neuronal. Malgrat això, aquestes cèl.lules no eren positives pel marcador neuronal

MAP2.



Discussió

129

Aquesta aparent contradicció era atribuïble al paper de la calpaïna en el model d’OGD

ja que la desaparició del marcatge per la MAP2 també era una conseqüència directa de

l’acció d’aquesta proteasa (Minger SL. et al.,1998) En utilitzar com a marcador

neuronal el NeuN (Chemicon), molt més ressistent a l’acció de la calpaïna, Les

micrografies corroboraren que l’activació de caspasa 3 esdevenia en neurones.

D’altra banda, els antecedents del paper de la microglia en la isquèmia cerebral eren

divergents. Alguns autors com Bhat RV. et al. (1996), defensaven l’activació de la

microglia per desencadenar la resposta inflamatòria amb la síntesi de ILβ1 i TNFα .

Altres autors com Petito CK. et al. (1998), Kato H.,et al.(1996) o Yenari MA., et al.

(2001) et al., demostraren que la microglia també podia ser vulnerable davant d’una

situació isquèmica. Velier JJ.,et al. (1999), suggeria que la microglia pot expressar

diverses caspases  abans de la seva mort després d’una isquemia. En el nostre model

d’OGD es va visualitzar activació de caspasa 3 en cèl·lules microglials.

Per últim, els cultius sotmesos a OGD no es va observar una col.localització de la

caspasa 3 activa amb la GFAP. Aquest fet està en concordància amb els resultats de

Goldberg MP., et al. (1993) els quals descriuen que, per generar una mort glial, eren

necessaris períodes d’OGD molt més llargs, d’un mínim de quatre hores. Aquests

resultats estarien d’acord amb els resultats descrits per Reichert SA. et al., 2001, on

tampoc observen activació astrocitària de caspasa 3.

Un cop confirmat que la caspasa 3  s’activava en neurones i microglia després d’una

OGD, es van estudiar altres caspases potencialment implicades en la maquinària

apoptòtica. Mitjançant una immunocitoquímica amb doble marcatge de les es va

observar que la caspasa 9 també s’activava en neurones i microglia. La caspasa 9 és

una proteasa efectora que s’autoactiva en formar part de l’apoptosoma. La caspasa 9

pot processar la caspasa 3 directament. Per tant els resultats suggerien que després
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d’una OGD s’activava la caspasa 9 i que aquesta activaria part de  la caspasa 3. D’altra

banda, no es va observar marcatge positiu per la caspasa 9 en astròcits.

La caspasa 7 comparteix una gran homologia tan estructural com funcional amb la

caspasa 3. De fet, com a caspasa executora, té els mateixos substrats que la caspasa 3

Fins fa pocs anys la caspasa 7 es considerava que no s’expressava en cervell (Juan TS.

et al., 1997). Contràriament, Harrison DC., et al. (2001) varen demostrar la presència

de  mRNA  de la caspasa 7 en cervell i que a més, la seva expressió es veia

augmentada en una isquèmia focal en rates. En models d’OGD sobre  cultius

cerebrocorticals de rata no hi havia dades prèvies sobre l’activació de la caspasa 7.

Malgrat aquests antecedents, en el nostre model es va poder observar que sis hores

després de l’exposició a l’OGD, els cultius presentaven una activació neuronal i

microglial de caspasa 7. D’altra banda, no hi havia una activació astrocitària d’aquesta

proteasa. Els nostres resultats es van veure recolzats pel treball de Okamoto S., et al.

(2002) on demostraven que en cultius cerebrocorticals de rata, el NMDA activava tant

la caspasa 3 com la caspasa 7.

Per tant, els nostres resultats suggereixen que l’OGD activa tant la caspasa 3, la

caspasa 9 com la caspasa 7,  en neurones i en microglia principalment.

Implicació del TNFα en la mort induïda per OGD

La isquèmia cerebral indueix l’expressió de molts factors de creixement  com ara el

BDNF (Lindvall O. et al., 1992), o de citoquines com el TNFα  (Feuerstein GZ. et

al.,1994). Aquests factors poden influir notablement la sensibilitat neuronal davant la

isquèmia i altres agressions relacionades.
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 Els sistemes de transducció de senyals  activats per les citoquines  solen ser

complexos i sovint impliquen bucles que inclouen els astròcits, la microglia, els

oligodendròcits o les mateixes neurones (Mattson MP. et al.,1997). En condicions

normals, la concentració de TNFα a cervell és molt baixa i per hibridació in situ, s’ha

observat que el mRNA del TNFα es localitza exclusivament als astròcits. D’altra banda,

després d’una isquèmia, la immunoreactivitat per TNFα augmenta de manera ràpida i

és intensa en neurones corticals del nucli isquèmic i de la penombra (Liu T. et al.,

1994). Però el paper que exerceix el TNFα en condicions isquèmiques es podria definir

com una espasa de doble tall. Malgrat les evidències  que confirmen el paper

neuroprotector del TNFα in vitro (Cheng B. et al., 1994; Wilde GJ. et al.,  2000), tot

apunta que el TNFα  alliberat  durant una isquèmia pot ser tòxic (Barone FC. et al.,

1997). Aquests fets permeten  pensar en el TNFα com un dels factors implicats  en la

mort cel.lular induïda per OGD. Per confirmar la toxicitat del TNFα en l’exposició a

l’OGD es va comprovar inicialment la sensibilitat dels cultius a aquesta citoquina. Així

es va demostrar que el tractament dels cultius neurals amb TNFα reduïa un 25 % la

viabilitat cel.lular ( vegeu figura 4.16). Sis hores després del tractament es produïa una

activació de les caspases 3 i 9, i posteriorment apareixia una condensació de cromatina

(vegeu figures 4.17, 4.18 i 4.19). D’altra banda, en el nostre model, l’exposició dels

cultius neurals a l’OGD induïa un alliberament de TNFα (vegeu figura 4.20). En afegir

anticossos contra el TNFα després d’una OGD, es va millorar la viabilitat cel.lular i es

va reduir l’activació de la caspasa 3 (vegeu figures 4.22 i 4.23). Aquests resultats

permeten pensar que l’apoptosi induïda per OGD depèn, en part, del TNFα alliberat.

Aquesta hipòtesi  coincideix amb els experiments realitzats en rates in vivo per Barone

FC. et al. (1997), on la injecció intracerebroventricular d’anticossos monoclonals contra

el TNFα reduïa el volum de la lesió isquèmica per oclusió de l’artèria cerebral mitja. En

contraposició a això, en cultius sotmesos a estímuls excitotòxics, el TNFα sembla
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exercir una funció neuroprotectora ( Mattson MP. et al.,1997). Demostren que davant

d’un augment de la concentració de glutamat,  el tractament amb TNFα  indueix

l’expressió de calbindina  i de MnSOD, enzims que proporcionen resistència a

l’excitotoxicitat. Aquests resultats es veurien recolzats pels experiments realitzats en

ratolins Knock Out  pels receptors del TNFα on queda palès el seu paper tròfic (Bruce

JA. et al.,1996)

D’altra banda  també cal destacar que la microglia s’activa en una lesió tissular i

produeix TNFα, factors de creixement, òxid nítric o ió superòxid (Bruce AJ. et

al.,1996). Aquestes interaccions entre espècies cel.lulars diferents explicarien els

possibles efectes neurotòxics del TNFα. Per tant, es pot postular que en períodes

inicials de la lesió isquèmica, l’activació de la via de senyalització del TNFα seria

neuroprotectora però, a llarg plaç, pot ser nociva perquè el TNFα  és un potent

activador de la microglia que al seu torn, pot  produir molècules tòxiques per les

neurones (Mattson MP. et al., 1998)

Les vies de senyalització activades pel TNFα a través dels seus dos receptors, TNFR1 i

TNFR2, són força complexes. El TNFR1 és el receptor que inicia la majoria de les

cascades de senyalització, principalment de caire apoptòtic. En canvi, el TNFR2

desenvoluparia una funció més tròfica. De fet,  Yang L., et al. (2002) en el seu treball

amb ratolins knock out pels TNFR1 i TNFR2, proposa que, en cervells afectats per

alguna neurodegeneració, la vulnerabilitat neuronal depèn de la proporció relativa

d’expressió d’ambdós receptors. Per tant la supervivència o la mort neuronal

dependria del subtipus  particular de receptor que s’expressi de  manera  predominant

en les neurones del cervell, tant durant el desenvolupament com en malalties

neurològiques. Aquests resultats es poden relacionar amb el treball de Botchkina GI.,

et al. (1997) que  demostraven l’augment en l’expressió del TNFR1 en el cervell de rata

sis hores després d’una isquèmia focal. Posteriorment a les sis hores, es produïa una
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upregulació del TNRF2. Per tant aquests antecedents recolzen la toxicitat del TNFα en

una isquèmia cerebral.

La senyal que suposa la unió del TNFα als seus receptors és traduïda en la formació de

complexos que contenen proteïnes adaptadores. A la vegada aquestes proteïnes

adaptadores recluten enzims claus de la  via com la caspasa 8 o IKKβ per tal d’activar-

los i  desencadenar conseqüències pro o anti apoptòtiques (Chen G. et al.,2002). En el

model d’OGD, en bloquejar l’efecte del TNFα amb un anticòs soluble després d’una

OGD, es va observar una reducció de l’activació de la caspasa 3 i una reducció de la

mort apoptòtica. Per tant tot sembla indicar que el TNFα que s’allibera degut a l’OGD

és tòxic per les neurones i indueix part de l’apoptosi isquèmica.

Les vies de senyalització que indueix el TNFα poden activar la caspasa 8, el NFkB i

l’acumulació de ceramida (Wang CX. et al.,2002; Hallenbeck JM. et al.,2002). Tot i

l’activació d’aquests factors proapoptòtics, també es produeix l‘activació proteïnes

antiapoptòtiques. De fet es produeix un crosstalk de tots aquests factors i el destí de la

cèl.lula depèn de la suma total de totes aquestes senyals.

Malgrat que no s’ha estudiat una possible activació directa de la caspasa 8, els

resultats obtinguts amb el model suggereixen que el TNFα podria mediar l’activació de

la caspasa 3 i de la caspasa 9. Yin XM., et al (2002) destaquen la importància de la

caspasa 8 en el processament de BID (BH3-only pro-death Bcl-2 family protein). Tot i

que la via apoptòtica mitocondrial en la isquèmia pot ser activada per múltiples factors,

BID seria crucial per a la seva activació (Plesnila N. et al. ,2001). La caspasa 8  pot

processar directament la caspasa 3 o bé pot processar BID (Li H. et al., 1998). La

forma truncada de BID pot translocar a la mitocòndria forçant la sortida del citocrom C.

El citocrom C desencadenaria  l’activació de l’apoptosoma del qual forma part la

procaspasa 9 i, un cop activa, proteolitzaria la procaspasa 3, activant-la (Yin XM. et al.,

2002). Com a conclusió s’ha demostrat que el TNFα desenvolupa un paper molt
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important en la mort neural apoptòtica induïda per l’exposició a l’OGD ja que el TNFα

desencadenaria l’activació de la caspasa 9 i la caspasa 3, tot i que no es podria

descartar també l’activació de la caspasa 8.

El NFκB

La unió del TNFα al seu receptor  desencadena una sèrie d’esdeveniments

intracel.lulars que  resulten en última instància a l’activació de dos factors de

transcripció: c-Jun i NFkB. Aquests factors de transcripció són els responsables de la

inducció de l’expressió de gens que poden afectar a la viabilitat cel.lular positiva o

negativament. (Chen G.,2002) El model fou utilitzat per estudiar el paper del NFkB en

la isquèmia in vitro. Els cultius neurals exposats a l’OGD van mostrar de manera

preliminar, una translocació de la subunitat p65 del NFkB al nucli, a l’igual que els

cultius tractats amb TNFα. Aquests resultats coincidien amb treballs anteriors que

citaven l’activació del factor de transcripció en les neurones de rata  sotmeses tant a

isquèmia focal (Gabriel C. et al., 1999) com global (Clemens JA. et al., 1997) . Tot i

així, hi ha autors que defensen la teoria de la inactivació del NFkB durant una isquèmia

cerebral (Botchkina GI. et al.,1999; Liu J. et al., 2000). Part de les cèl·lules que

presentaven translocació de p65  també mostraven una activació de caspasa 3. A més,

en presència de l’anticòs soluble contra el TNFα, la translocació de la p65 es va veure

reduïda. Els resultats suggerien doncs que l’alliberament de TNFα en una OGD

desencadenava la translocació del NFkB p65 al nucli. Alguns autors ja havien citat que

l’efecte tòxic del TNFα podia no ser directe vers les neurones sinó que podia venir

mediat per altres espècies cel.lulars com la microglia o els astròcits (Barone FC. et

al.,1997). Tenint en compte aquestes possibles relacions intercel.lulars i sense

diferenciar quin tipus cel.lular presentava o no la translocació, es va estudiar si l’efecte

global del NFkB es traduïa en supervivència o mort cel.lular. Es van realitzar
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experiments d’OGD en presència de SN50, un pèptid inhibidor de la subunitat p50 del

NFkB (Mcinnis J. et al.,2002), que impedeix la formació del dímer p50/p65 i la seva

subsegüent entrada al nucli cel.lular. En exposar els cultius a una OGD en presència

del SN50, s’observà una millora de la viabilitat cel.lular, la qual anava acompanyada

d’una reducció en el nombre de nuclis apoptòtics. S’observà una reducció tant a nivell

d’activació de caspasa 3 com a nivell de condensació o fragmentació de cromatina.

Tanmateix, el SN50 no protegia els cultius  de la necrosi induïda per OGD. El nombre

de cèl·lules PI positives amb la cromatina laxa no va variar i la degradació de la MAP2

tampoc es va veure bloquejada. Mattson MP. et al., (2001) intenta desentrellar aquesta

dicotomia suggerint que l’activació del NFkB és neuroprotectora o neurotòxica segons

l’espècia cel.lular on esdevingui. Així, la transactivació en neurones induiria l’expressió

de gens que promourien la  supervivència, com l’expressió de NAIP (proteïna neuronal

inhibidora de l’apoptosi) que inhibiria l’activació de les caspases. En canvi, en la

transactivació en microglia , el NFkB promouria l’expressió de TNFα o ILβ1, que, un

cop alliberades, poden ser tòxiques per les neurones. Aquesta teoria  explicaria perquè

el SN50 bloquejaria part del dany cel.lular induït per la OGD. Els resultats obtinguts

amb el model suggereixen doncs que el TNFα, mitjançant l’activació del NFkB,

mediaria part de la mort apoptòtica induïda per OGD.

Els mecanismes pels quals aquest factor de transcripció s’activa en una isquèmia

cerebral són poc clars. Es va demostrar que la ceramida podria activar una translocació

del factor nuclear kappa B (NFkB). La ceramida activaria directament la IKKb o quinasa

responsable de la fosforilació de la subunitat Ikb del NFkB i en forçaria la seva

dissociació i conseqüent translocació al nucli del dímer p50/p65. També hi havia indicis

que la unió del TNFα amb els seus receptors desencadenava una acumulació de

ceramida activant la esfingomielinasa àcida.
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Però l’interrogant que es plantejava amb els resultats obtingots fou si a) s’acumulava

ceramida als cultius exposats a l’OGD, i b) si tota aquesta ceramida provenia

exclusivament de la degradació de l’esfingomielina per part de l’esfingomielinasa àcida

o també hi intervenia la síntesi de novo.

La ceramida

En la bibliografia està descrit que la isquèmia cerebral indueix una acumulació de

ceramida i aquesta acumulació s’ha pogut correlacionar amb l’aparició de l’apoptosi.

S’ha descrit en alguns treballs que la isquèmia cerebral focal incrementa l’activitat

d’una fosfolipasa anomenda Esfingomielinasa àcida (ASMase), amb activitat específica

sobre l’esfingomielina. Gràcies a l’acció de l’esfingomielinasa, l’esfingomielina és

degradada a ceramida, que a l’hora pot realitzar la funció de missatger secundari

(Kubota M. et al., 1996, Mattson MP. et al., 2000; ,Yoshimura S. et al., 1998). En els

darrers anys s’ha descrit que la producció de ceramida a partir del catabolisme de

l’esfingomielina desenvolupa un paper clau en la mort cel.lular isquèmica (Mattson MP

2000). D’altra banda la ceramida també es pot sintetitzar de novo a partir de l’acció de

la ceramida sintasa. En aquest treball es va estudiar la possible contribució de la

ceramida sintetitzada de novo a la mort neuronal apoptòtica induïda per una OGD. En

els nostres estudis, existeixen una sèrie de factors que poden modular l’abast del dany

cel.lular, com per exemple el TNFα. La via de senyalització del TNFα  té com a

missatger secundari la ceramida. De fet, havia estat descrit que el receptor TNFR1

estava associat a l’activació de l’esfingomielinasa àcida en neurones, la qual degradava

esfingomielina i alliberava ceramida (Kolesnick R., 1994; Schwandner R.,1998).

L’exposició dels cultius a l’OGD va produïr una acumulació significativa de ceramida

total. Aquests resultats concordaven amb els treballs que descrivien l’activació de

l’esfingomielinasa àcida mediada pel receptor TNFR1 en una isquèmia cerebral

(Mattson MP., 1997).
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 D’altra banda en els mateixos experiments es va bloquejar la síntesi de novo de la

ceramida amb Fumonisina B1, una micotoxina produïda pel Fusarium Moniliforme, que

inhibeix la síntesi d’esfingolípids bloquejant la ceramida sintasa (esfingosina n-

acetiltransferasa) (Merrill AH, 1993). Els resultats obtinguts de la determinació de la

ceramida total van fer pensar que la síntesi de novo també contribuïa a l’acumulació de

ceramida després d’una OGD. Val a dir que la Fumonisina  també disminueix  els nivells

d’esfingomielina i de ceramida si els temps d’incubació són superiors a les 96 hores

(Yoshimura S.,1998) En el nostre paradigma, la preincubació amb fumonisina fou

només durant una hora per tal d’evitar aquesta depleció lipídica. Així la fumonisina

protegia els cultius exposats a l’OGD en un 40%. Aquesta millora de la viabilitat venia

acompanyada d’una reducció del nombre de nuclis apoptòtics i una disminució del

nivell d’activació de la caspasa 3. En canvi, el component necròtic de la mort cel.lular

induïda per OGD no es veia afectat per l’efecte de la fumonisina. Així doncs, aquests

resultats suggerien que la síntesi de novo de ceramida intervenia en l’activació dels

mecanismes apoptòtics desencadenats per una OGD, a més de la ceramida acumulada

per l’acció de l’esfingomielinasa sobre l’esfingomielina. Aquests indicis foren confirmats

amb els experiments de marcatge metabòlic amb [14C]-serina i [3H]-palmitat, dos dels

precursors de la síntesi de novo de la ceramida. Una altra vegada, la preincubació amb

fumonisina bloquejava la síntesi de novo de ceramida en els cultius exposats a l’OGD.

Aquell bloqueig en la síntesi de ceramida es mantenia durant les dues hores següents

a l’ODG. A nivell temporal podem considerar que la síntesi de novo de ceramida es

dóna d’una manera molt ràpida en resposta a l’exposició a l’OGD. Els nostres resultats

són compatibles amb els treballs que descriuen l’activació de l’esfingomielinasa perquè

els experiments de marcatge metabòlic van demostrar que la degradació

d’esfingomielina era insensible a l’acció de la fumonisina després d’una OGD.
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La correlació d’aquests resultats amb la disminució del component apoptòtic

suggereixen que la ceramida sintetitzada de novo actuaria de manera upstream a

l’activació de la caspasa 3. Aquestes conseqüències també es presentaven en

experiment d’OGD en presència d’anticòs anti-TNFα. De fet, ja s’havia demostrat que

el TNFα activava la producció de ceramida activant l’esfingomielinasa via TNFR1

(Kolesnick R., 1994). D’altra banda, Hannun et al (2002) suggereixen que, en línies

cel.lulars com la MCF7 sensible a TNFα o la L929, l’addició de TNFα també podria

induir l’activació de la síntesi de novo de ceramida, tot i no se’n saben els mecanismes.

Un dels experiments que ens podrien respondre aquest interrogant seria mesurar la

quantitat de ceramida, tant total com sintetitzada de novo, en cultius exposats a l’OGD

i tractats amb anticòs anti-TNFα.

L’acumulació de ceramida es pot correlacionar amb l’activació de la caspasa 3

(Yoshimura S.,1998) i amb l’activació del NFkB (Gill JS.,2000) en diferents paradigmes

de mort cel.lular. També se la pot relacionar amb l’activació de les CAPK, quinases

activades per ceramida, que serien les responsables de fosforilar IkBα i permetre la

translocació del dímer p50/p65 del NFkB cap al nucli (Pettus B.,2002). Un cop exposats

a l’OGD els nostres cultius doncs presenten una activació i translocació del NFkB. Per

tant els resultats recollits fins ara podrien explicar aquesta activació gràcies a

l’acumulació de ceramida induïda per l’alliberament de TNFα que es dóna després

d’una OGD

La histamina com a moduladora del dany cel.lular isquèmic

El paper de la histamina en la modulació del dany neuronal isquèmic fou investigat

mitjançant el model d’OGD sobre els cultius corticals. Les funcions de la histamina en

processos neurodegeneratius és un ample camp d’estudi que encara no ha estat del tot

explorat. Els antecedents que portaren a estudiar la possible connexió del sistema
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histaminèrgic amb la isquèmia cerebral foren els resultats previs que s’havien trobat al

grup de treball. La histamina pot unir-se al receptor NMDA i en pot modular el temps

d’obertura alentint el procés de desensibilització (Vorobjev VS.,1993; Zwart R.,1996) i,

per tant l’entrada de Ca2+ .Addicionalment el grup havia descrit que la histamina, via

els receptors H2 podia modular l’alliberament de glutamat en sinaptosomes de rata

(Rodriguez FJ.,1997). En una situació d’isquèmia cerebral, on el paper excitotòxic del

glutamat és  principal, es va estudiar si la histamina modulava positiva o negativament

en els mecanismes de mort cel.lular. Els resultats obtinguts apunten que  els

antagonistes H2 protegeixen les neurones corticals de l’exposició a l’OGD. Les dades

recolzen la idea del paper crucial que pot arribar a tenir la histamina en la modulació

de la mort neuronal isquèmica, a més del paper desenvolupat pels receptors NMDA i

no NMDA.

Tal com van demostrar els resultats de l’assaig del MTT, els cultius preincubats  amb

antagonistes dels receptors H2 de la histamina presentaven una disminucó del dany

nueronal en un 50%, tal com van demostrar els resultats de l’assaig del MTT.

L’antagonista que va donar millors resultats en el bloqueig de la mort cel.lular fou la

ranitidina i fou triat per estudiar  els mecanismes de neuroprotecció associats al

receptor H2. Quan els cultius exposats a l’OGD prèviament pretractats amb ranitidina

foren estudiats amb detall, la doble tinció de PI i Hoechst 33258 va demostrar que la

ranitidina reduïa tant la necrosi com l’apoptosi. La reducció de la condensació de

cromatina per part de la ranitidina es podia correlaciona perfectament amb la  reducció

de l’activació de la caspasa 3. D’altra banda, cultius preincubats amb histamina o altres

agonistes específics dels receptors H2, presentaven un empitjorament del dany

cel.lular generat per l’OGD.
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Per aquestes raons es pot afirmar que els antagonistes dels receptors H2 de la

Histamina protegeixen de la mort cel.lular induïda per OGD, reduint l’apoptosi

isquèmica, tot i que no es poden oblidar els efectes observats amb la mepiramina i la

tioperamida .

Durant una isquèmia cerebral in vivo, a part de l’alliberament de glutamat i de

citoquines proinflamatòries, hi ha un alliberament d’histamina des de l’interior de les

cèl·lules que l’emmagatzemen, com les cèl·lules endotel.lials, els mastòcits o les

mateixes neurones histaminèrgiques dels nuclis tuberomamilars (Adachi N. 1993,

Shibata 1993 Tósaki 1994). Aquestes espècies cel.lulars no sobreviuen en les nostres

condicions de cultiu. Malgrat això, s’ha descrit que les cèl·lules glials en cultiu poden

expressar l’enzim que catalitza la síntesi d’histamina, anomenat Histidina

Descarboxilasa (Katoh Y.2001). Aquest enzim converteix la L-histidina en histamina i la

seva presència fou confirmada en els nostres extractes cel.lular per western blot

(dades no mostrades). Aquests resultats, juntament amb les dades de viabilitat dels

agonistes i dels antagonistes H2, suggereixen l’existència de fonts cel.lulars

possiblement glials en el cultiu que poden alliberar histamina en resposta a una OGD.

Contràriament  a aquests resultats obtinguts, hi ha treballs anteriors que apunten la

toxicitat del bloqueig dels receptors H2 en una isquèmia cerebral, tant en hipocamp

com en estriat (Fujitani 1993; Adachi N. 2001, 2002). Malgrat això aquests resultats

foren obtinguts en un model basat en l’oclusió de quatre vasos en gerbs. EL nostre

model està basat en cultius neurals de cortex de rata, els quals no posseeixen ni

barrera hematoencefàlica ni microvasos, i la relació entre les diferents poblacions

cel.lulars són molt diferents perquè no es mantenen les estructures histològiques. Per

tot això les diferències dels treballs amb els nostres resultats podrien ser explicades en

base els models utilitzats.
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Tradicionalment, la mort cel.lular isquèmica fou descrita com una mort necròtica.

 En les últimes dècades han anat sorgint evidències de l’existència d’una mort més

retardada de caire apoptòtic. La importància d’aquest segon component de mort ha

portat a redissenyar les teràpies neuroprotectores i a tenir en compte  el possible

bloqueig de les caspases com a executores del programa de mort ( Dirnagl U. 1999).

En el nostre treball, el pretractament amb ranitidina aband d’una OGD, bloquejava

l’activació de la caspasa 3 i reduïa el nombre de nuclis apoptòtics. També la degradació

de la MAP2 es veia reduïda i es conservava millor la integritat de la xarxa neurítica. Els

mecanismes pels quals  la ranitidina exerceix el seu paper neuroprotector es

desconeixen. D’altra banda seria interessant estudiar si el fet de bloquejar els receptors

H2 dels cultius neurals en una OGD afecta al grau d’expressió de citoquines

proinflamatòries com el TNFα. De fet Okajima K. Et al (2002) demostren que la

ranitidina redueix el dany hepàtic induït per isquèmia/reperfusió en rates mitjançant la

reducció de l’activació dels neutròfils directa o indirectament inhibint la producció de

TNFα. La rellevància d’aquest treball vindria donada per la funció que el TNFα exerceix

en el nostre model.

En la majoria dels estudis publicats sobre neuroprotecció en isquèmia els fàrmacs són

administrats abans del dany isquèmic. En aquests treball, contràriament, la ranitidina

va mostrar tenir una finestra terapèutica d’almenys sis hores després de l’OGD.

L’addició de ranitidina o de tiotidina després de l’OGD també prevenia l’activació de la

caspasa 3 i de la condensació de cromatina. La Ranitidina presentava l’efecte

neuroprotector màxim quan era afegida sis hores després de l’exposició a l’OGD. El seu

efecte era superior a l’efecte aconseguit preincubant els cultius abans de la isquèmia in

vitro i quan s’afegia la ranitidina al cap de tres hores d’haver finalitzat l’OGD.
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D’altra banda , si s’afegia la ranitidina entre 9 i 12 hores després de l’OGD no

s’aconseguia el mateix efecte neuroprotector. Tosaki et al (1993) atenuaven l’edema

cerebral administrant intraperitonealment la ranitidina a les rates fins i tot una hora

després de la isquèmia in vivo. En aquest cas però la ranitidina bloquejava a nivell de

cèl·lules endotelials  els mecanismes moleculars mediats per la histamina de transport

d’aigua i electròlits des de la sang fins al cervell. Tosaki et al (1993) no va descriure

però l’efecte del bloqueig dels receptors H2 en les neurones del cervell.  En resum, els

resultats d’aquest estudi demostren que els receptors H2 estan involucrats en la

modulació de la mort neuronal isquèmica perquè el seu bloqueig es tradueix en

neuroprotecció davant d’una OGD. Els antagonistes H2 bloquegen l’activació de la

caspasa 3  i la conseqüent condensació de cromatina. A més demostren tenir una

finestra terapèutica de  sis hores després de la isquèmia in vitro. Així doncs, la

ranitidina, un fàrmac conegut per la seva funció  en la millora de les úlceres gàstriques,

o bé altres antiH2 més potents poden ser un focus molt interessant d’estudi per

determinar tractaments nou i més eficients per a la isquèmia cerebral.
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