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Nou Grup de Recerca Neuro-Immunity

El cervell és un dels òrgans que genera més recerca, sobretot perquè
encara manca molta comprensió dels seus mecanismes de
funcionament. És el cas de la causa i el desenvolupament de les
malalties neurodegeneratives, molt esteses als països occidentals, i
que provoquen una important pèrdua de la qualitat de vida de les
persones que les pateixen i del seu entorn familiar. El grup de
recerca Neuro-Immunity, de l’Institut de Neurociències, centra la seva
recerca en aspectes comuns immunològics de la malaltita de
Parkinson i als gliomes.

El grup Neuro-Immunity, de nova incorporació i recentment creat dins l’Institut de
Neurociències (INc) de la UAB, estudia la neuro-inflamació i les respostes neuro-immunes al
dany del sistema nerviós central, centrant-se sobretot en l’estudi de la malaltia de Parkinson
i dels gliomes.  

Pel que fa a la malaltia de Parkinson, es volen entendre les interaccions immunològiques
que existeixen entre les neurones dopaminèrgiques, que són les neurones que moren de
forma accelerada i progressiva en la malaltia (i que utilitzen la dopamina com a
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neurotransmissor primari), i les cèl·lules glials (que juntament amb les neurones formen el
sistema nerviós) en models experimentals de malaltia de Parkinson. El coneixement
d’aquestes interfícies glia-neurona in vivo i in vitro ajudarà a proposar estratègies
terapèutiques antiinflamatòries per evitar o almenys desaccelerar la degeneració
Parkinsoniana.

Els gliomes, per la seva banda, són masses anormals de teixit degudes a un creixement
excessiu de les cèl·lules que el formen, i que es troben al cervell. El grup Neuro-Immunity
exploraen profunditat els microambients neuro-immunes que existeixen en mostres
humanes de glioma, així com la reproducció d’aquests paràmetres en models experimentals
in vivo i in vitro. Se centra especialment en la funció de les cèl·lules immunes com la
micròglia (cèl·lules que formen el sistema immunitari del sistema nerviós), els macròfags
(cèl·lules implicades en la resposta immunitària) i els limfòcits (una varietat de glòbul blanc),
per aconseguir l’eliminació de les cèl·lules tumorals. El resultat d’aquest projecte suggerirà
noves estratègies per immunoteràpia.

Actualment, el grup Neuro-Immunity està dirigit per Carlos Barcia, investigador Ramón y
Cajal, professor del Màster en Neurociències i director de tesis del programa de Doctorat en
Neurociències, i en formen part Elena Saavedra, George Paul Cribaro i Paola Casanova,
estudiants de doctorat, Laura Rodríguez, estudiant de màster, i Rafaela Muñoz, estudiant
del grau de Medicina.

Objectius estratègics
Els principals objectius del grup de recerca són els següents:

1) Entendre el sistema immune i les peculiars respostes inflamatòries al cervell. Al laboratori
dirigeixen un especial interès a l’estudi dels mecanismes que governen l’activació de les
cèl·lules glials i també la infiltració de cèl·lules immunes del torrent sanguini al parènquima
cerebral, és a dir, al teixit funcional del cervell.

2) Fonamentats en la investigació bàsica de les respostes neuro-immunes, la seva intenció
és suggerir dianes terapèutiques per combatre malalties neurodegeneratives i altres
alteracions del cervell.

3) Desentranyar l’organització microestructural de les interaccions immunològiques cèl·lula a
cèl·lula que hi ha al cervell, amb especial èmfasi en les formades per cèl·lules microglials, i
com aquestes interconnexions tenen lloc i s’alteren en estats patològics.

4) Bloquejar la formació de gliapses intercel·lulars (interaccions glia-diana) amb diferents
estratègies antiinflamatòries per permetre la preservació de neurones en models de
malalties neurodegeneratives.

5) Interferir als contactes intercel·lulars immunològics (sinapsis i gliapses) utilitzant
anticossos neutralitzants o estratègies similars per potenciar les respostes que siguin
capaces d’eliminar específicament alguns tipus cel·lulars com les cèl·lules tumorals.

Divulgació de la recerca
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En el decurs de les seves investigacions, Carlos Barcia ha utilitzat la microscòpia confocal
per obtenir imatges de les respostes de les cèl·lules del sistema nerviós, que han estat
motiu de portades de revistes científiques pel seu contingut i valor artístic. Amb elles s’han
organitzat diverses exposicions, viatges microscòpics on ciència i art es fusionen.

Imatge 1: A l’esquerra, cervell humà: sinapsi immunològica d’una cèl·lula T (verd) sobre una cèl·lula tumoral (vermell). A la

dreta, còrtex cerebral humà: cèl·lules microgials (blau), astròcits (groc) i nuclis cel·lulars (vermell).

L’Institut de Neurociències (INc)
L’any 2003 un grup de biòlegs moleculars, fisiòlegs, neuropatòlegs, històlegs, psicòlegs,
psicobiòlegs i bioinformàtics que treballaven a la UAB van crear l’INc amb l’objectiu
estratègic de deixar enrere les disciplines tradicionals i abordar de manera multidisciplinària i
translacional qüestions claus del cervell al segle XXI com són la neurodegeneració, la
neuroregeneració i les bases de la ment normal o trasbalsada.

Els interessa com funciona el cervell normal, què passa quan esdevé malalt, i com es cura.
Exploren tots els nivells de l’organització biològica, des de la interacció de molècules al
comportament, fent servir per a això cultius cel·lulars, models animals i pacients. El seu
objectiu final és desenvolupar noves teràpies cel·lulars, moleculars, i genètiques pel
tractament de patologies cerebrals.
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