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1. Resum  

 

El dany cerebral agut induït per l’ictus causa reaccions multisistèmiques que alteren 

l’homeòstasi fisiològica. Per tant, lluny de quedar restringit al cervell, els efectes de 

l’ictus causen alteracions al sistema immunològic i immunodepressió que faciliten la 

infecció postictus. La infecció és una complicació freqüent dels pacients amb ictus que 

pot augmentar el risc de mort. Hi ha evidències que suggereixen que els bacteris de la 

microbiota comensal del budell traspassen la barrera intestinal i són causants d’infecció 

respiratòria o urinària després de l’ictus. El budell i el cervell són òrgans 

interconnectats a través de l’anomenat eix intestí-cervell, que comprèn l’efecte sobre el 

cervell de senyals derivats del budell, així com a través del control neural de la funció 

intestinal mitjançant el sistema nerviós autònom. Aquest projecte té l’objectiu 

d’esbrinar mecanismes subjacents a la infecció postictus centrant-se en el paper de 

bacteris oportunistes que infecten els pacients amb ictus greus. L’estudi de la infecció 

postictus va generar resultats recollits en un manuscrit que actualment es troba en 

preparació, com es descriu més endavant. Juntament amb aquest treball, vam 

investigar alteracions immunològiques induïdes per l’ictus que inclouen el trànsit de 

cèl·lules immunes des de la perifèria fins al teixit cerebral danyat per l’ictus, i relacions 

d’aquestes cèl·lules en respostes immunes al budell. Amb aquest objectiu, ens vam 

centrar en les cèl·lules dendrítiques (DCs) per la seva capacitat d’actuar com a sensor 

de senyals de perill, tant generades per lesions estèrils com per infeccions, així com 

per la seva capacitat de migrar al cervell des de la perifèria i portar a terme funcions 

diferents de les de la micròglia resident al cervell. Globalment, aquests estudis han 

contribuït als resultats presentats en tres manuscrits en què s’agraeix el suport de la 

Fundació La Marató de TV3 (Del Fresno et al., 2018; Martínez-López et al., 2019; 

Gallizioli et al., 2020).  

 

La lesió cerebral aguda comporta la infiltració de leucòcits al cervell i hi ha evidències 

que suggereixen que algunes d’aquestes cèl·lules, entre les quals limfòcits i DCs, poden 

migrar al cervell des del budell. Les DCs poden detectar la presència de bacteris a 

través de receptors reconeixedors de patrons. En els nostres estudis vam trobar que 

les DCs migren a la lesió cerebral i tenen funcions diferenciades de les de la micròglia, 

atès que les DCs estan enriquides en receptors reconeixedors de patrons de la família 

de les lectines de tipus C, com ara la lectina de tipus C induïble en macròfags (Mincle; 

Clec4e) i el receptor-1 del grup de lectines de DCs i NKs (DNGR-1; Clec9a). Vam 
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identificar subtipus de DCs infiltrants al cervell isquèmic, els senyals implicats en la 

seva quimioatracció, i vam trobar que les DCs convencionals de tipus 1 (cDC1) tenen 

un paper protector en la isquèmia cerebral (Gallizioli et al., 2020). Les cDC1 estan 

equipades amb el receptor DNGR-1 i els nostres estudis van mostrar que aquest 

receptor sensor de dany tissular és capaç de frenar l’abast de les lesions, tant en 

condicions estèrils com causades per infeccions, per un mecanisme que causa la 

inhibició del reclutament de neutròfils (Del Fresno et al., 2018). En canvi, en un estudi 

previ havíem trobat que les DCs de tipus 2 (cDC2) tenien un paper perjudicial en 

l’ictus, perquè augmentaven la producció de la interleucina-17 (IL-17). De manera 

independent, vam identificar l’eix Mincle-cadena FcRg-Syk com a responsable de la 

diferenciació Th17 en resposta a bacteris intestinals. Els bacteris que poden unir-se a 

Mincle estaven enriquits en la mucosa intestinal, i Mincle va exercir un paper crític en 

l’expressió de molècules amb acció antimicrobiana com RegIIIg i en la secreció d’IgA. 

D’acord amb aquests resultats, els ratolins deficients en Mincle presenten translocació 

de microbis del budell al fetge (Martínez-López et al., 2019). Com hem esmentat més 

amunt, la translocació bacteriana des del budell pot ser causa de la infecció postictus. 

En un estudi (manuscrit actualment en preparació) vam trobar que l’ictus experimental 

provoca la colonització de diferents òrgans amb bacteris de la microbiota comensal 

típics del budell, la qual cosa suggereix que els fenòmens de translocació tenen un 

paper en la infecció postictus. Vam trobar que l’ictus provoca alteracions metabòliques 

i immunològiques al fetge i al budell que poden desregular la funció de la barrera 

intestinal i vam detectar senyals d’alteració en la resistència d’aquesta barrera. També 

vam trobar que l’ictus indueix alteracions en el patró de composició de grups 

bacterians al budell, que es coneix com a disbiosi intestinal, tant en ratolins com en 

pacients, i en vam investigar els mecanismes subjacents, així com la relació entre 

disbiosi i infecció postictus. 

 

 

2. Resultats  

 

El sistema immunitari es troba en la cruïlla de la relació entre l’intestí i el cervell, i té 

un paper destacat després de la lesió cerebral. Les cèl·lules immunitàries s’infiltren al 

cervell des de la perifèria i diverses línies d’evidència donen suport al trànsit de 

limfòcits i cèl·lules dendrítiques (DCs) des de l’intestí fins al cervell després de l’ictus. 

Vam estudiar la dinàmica i les funcions de les DCs que s’infiltren al cervell després de 
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l’ictus i la seva participació en la regulació de la inflamació i les respostes immunitàries. 

Vam trobar que, després de la isquèmia cerebral, la micròglia atreu les DCs al cervell 

inflamat, i l’astròglia produeix la molècula Flt3, que dona suport al desenvolupament i 

l’expansió de les cèl·lules CD11c+. Les cèl·lules CD11c+ en el cervell inflamat són una 

població complexa derivada de la micròglia en proliferació i de les DCs infiltrades, 

inclòs un subtipus important de cDC2 convencionals OX40L+, i també cDC1, 

plasmocitoides i DCs derivades de monòcits. Malgrat compartir unes certes 

característiques i marcadors morfològics, la micròglia CD11c+ i les DCs mostren una 

expressió diferencial de receptors de reconeixement de patrons i receptors de 

quimiocines. En particular, les DCs infiltrants estan enriquides en receptors de 

reconeixement de patrons de la família de les lectines de tipus C, com Mincle (Clec4e) i 

DNGR-1 (Clec9a), i les DCs superen la micròglia en la capacitat de presentar antígens a 

través de MHCI i MHCII. Cal destacar que les cDC1 protegeixen de les lesions cerebrals 

després de la isquèmia cerebral (Gallizioli et al., 2020). 

 

Les cDC1 expressen DNGR-1, codificat pel gen Clec9a, que detecta el dany tissular i 

afavoreix la presentació creuada de material de cèl·lules mortes a les cèl·lules T CD8+. 

Vam trobar que el DNGR-1 redueix les respostes inflamatòries nocives induïdes per 

lesions tissulars estèrils i infeccioses en ratolins. La deficiència de DNGR-1 deriva en un 

dany tissular inflamatori exacerbat en diferents òrgans i té efectes perjudicials. Aquest 

efecte és independent de les cèl·lules B i T i és atribuïble a l’augment de la neutrofília 

en els ratolins deficients en DNGR-1. El mecanisme subjacent implica que DNGR-1 

activa el SHP-1 i inhibeix la producció d’MIP-2 (codificat per Cxcl2) per part de les 

cDC1. Aquest efecte limita la quimioatracció i el reclutament de neutròfils al lloc de la 

lesió i promou la tolerància a la malaltia. Per tant, la detecció de lesions mediada per 

DNGR-1 per part de les cDC1 serveix com a reòstat per al control del dany tissular, la 

immunitat innata i la immunopatologia (Del Fresno et al., 2018). 

 

Per contra, en un estudi anterior vam demostrar que les cDC2 exercien efectes 

perjudicials en la isquèmia cerebral en promoure la generació d’interleucina-17 (IL-17) 

al cervell (Gelderblom et al., 2018, doi: 10.1161/STROKEAHA.117.019101). En estudis 

independents vam trobar que la producció d’IL-17 a l’intestí en resposta a la microbiota 

intestinal assegura el manteniment de la funció de barrera intestinal i evita la 

translocació bacteriana. Aquests resultats destaquen l’equilibri crític entre l’efecte 

perjudicial de les respostes inflamatòries/immunes excessives per a la lesió cerebral i 
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l’important paper d’aquestes respostes a l’intestí per prevenir la translocació bacteriana 

i reduir el risc d’infecció. En conseqüència, encara que les intervencions 

antiinflamatòries poden ser protectores per a la lesió cerebral de l’ictus, també poden 

augmentar el risc que els pacients amb ictus desenvolupin infeccions potencialment 

mortals. A l’intestí, vam descobrir que el mecanisme subjacent a la producció d’IL-17 i 

altres citocines dependents dels microbis comensals per part de les cèl·lules T CD4+ 

implicava una via de senyalització reguladora acoblada a la Syk-cinasa a les DCs. A les 

plaques de Peyer (PP), el receptor de lectina de tipus C acoblat a Syk, Mincle, va 

detectar els comensals residents a la mucosa, va desencadenar l’expressió d’IL-6 i IL-

23p19 i, per tant, va regular la funció de limfòcits innats intestinals secretors d’IL-17 i 

les cèl·lules Th17. Els ratolins amb deficiència de Mincle o amb depleció selectiva de 

Syk a les cèl·lules CD11c+ presentaven una producció deteriorada de RegIIIg i IgA 

intestinals i una major translocació sistèmica de la microbiota intestinal. En 

conseqüència, la deficiència de Mincle va derivar en la inflamació del fetge i la 

desregulació del metabolisme dels lípids. Per tant, la detecció de la microbiota 

comensal per part de Mincle i la senyalització de Syk a les cèl·lules CD11c+ reforça la 

barrera immunitària intestinal i promou el mutualisme hoste-microbiota, de manera 

que evita la inflamació sistèmica (Martínez-López et al, 2019). La reacció inflamatòria 

mediada per DCs necessària per combatre la translocació dels bacteris a través de 

l’epiteli intestinal podria, al seu torn, ser localment perjudicial al cervell en augmentar 

la inflamació i exacerbar la lesió de l’ictus. Encara que s’espera que la deficiència de 

Mincle augmenti el risc d’infecció després de l’ictus i va ser un objectiu inicial en els 

nostres estudis, una publicació va mostrar que la deficiència de Mincle era protectora 

en la isquèmia cerebral, possiblement a causa de la reducció de la producció d’IL-17 al 

cervell, així com a causa de l’expressió de Mincle en cèl·lules cerebrals diferents de les 

DCs (Arumugam et al., 2017; doi: 10.1177/0271678X16661201). 

 

És probable que els bacteris oportunistes de la microbiota comensal estiguin implicats 

en la infecció posterior a l’ictus. A més, diverses línies d’evidència suggereixen que la 

infecció postictus es produeix després de la disbiosi intestinal i de la translocació 

bacteriana des de l’intestí fins als pulmons o altres òrgans. La infecció posterior a 

l’ictus està associada amb la immunodepressió, com ho demostra la limfopènia, entre 

altres manifestacions. L’objectiu d’aquest estudi és identificar els mecanismes 

subjacents a la infecció després de l’ictus i la seva relació amb els canvis en la 

microbiota intestinal, tot estudiant les alteracions immunològiques, moleculars, 
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fisiològiques, metabòliques i microbiològiques induïdes per l’ictus, i combinant estudis 

en animals amb estudis en pacients amb ictus. L’oclusió transitòria de l’artèria cerebral 

mitjana en ratolins va facilitar el sobrecreixement bacterià en diversos òrgans, com els 

pulmons, el fetge, la melsa i els ganglis limfàtics mesentèrics (mLN). Per tal 

d’investigar si els bacteris intestinals es transloquen des de l’intestí fins a diferents 

òrgans, vam generar ratolins amb Escherichia coli quimioluminiscent a l’intestí que 

podia visualitzar-se amb imatges de bioluminescència. Vam investigar les possibles 

alteracions de la permeabilitat de la barrera intestinal estudiant la permeabilitat als 

traçadors fluorescents administrats per sonda, les propietats de la capa epitelial 

intestinal en preparacions aïllades ex vivo i els nivells d’IgA a l’intestí dels ratolins 

isquèmics enfront dels operats de forma simulada o dels ratolins de control. Vam 

estudiar les reaccions inflamatòries a l’intestí investigant les poblacions de limfòcits en 

diferents parts de l’intestí, com ara les PP, els limfòcits intraepitelials, la làmina pròpia i 

l’mLN, així com l’expressió d’ARNm de molècules inflamatòries a l’intestí prim. Atès que 

l’estat inflamatori de l’intestí està regulat per productes metabòlics generats tant per la 

microbiota com per l’hoste, vam estudiar les principals vies metabòliques en ratolins 

isquèmics enfront de ratolins operats de forma simulada i de control. Les alteracions 

metabòliques que vam trobar apuntaven a canvis induïts per l’ictus en la composició de 

la microbiota intestinal. Per tal d’avaluar la presència bacteriana en la femta i el cec, 

primer vam investigar els canvis en grups bacterians ben caracteritzats mitjançant 

l’estudi del gen que codifica l’ARN ribosomal 16S per RT-PCR quantitativa. Aquests 

grups incloïen lactobacil, Akkermansia, Bacteroidetes, Clúster IV, Clúster XIVa, 

bifidobacteris i enterobacteris. Encara que els nivells d’alguns d’aquests bacteris van 

canviar lleugerament d’un experiment a un altre, vam trobar canvis robustos induïts 

per la isquèmia que es van detectar de manera consistent en cinc experiments 

independents. Vam validar els resultats en ratolins obtinguts de diferents proveïdors 

comercials per assegurar-nos que aquest efecte no depenia de les condicions 

específiques de cria dels ratolins. La metataxonomia mitjançant la seqüenciació del gen 

16S rRNA en la femta obtinguda abans i després de la isquèmia, o abans i després de 

l’operació simulada, va confirmar els resultats anteriors. Paral·lelament als estudis 

sobre els canvis induïts per la isquèmia en la composició de la microbiota intestinal en 

ratolins, vam dur a terme un estudi en humans en el qual vam realitzar un estudi del 

curs temporal i vam investigar si les diferents poblacions de la microbiota intestinal 

podien estar relacionades amb el resultat funcional de l’ictus. Després d’extreure ADN 

de mostres de femta de pacients amb ictus i seqüenciar la regió V3-V4 del gen 16S 
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rRNA utilitzant la plataforma Illumina MiSeq, l’estudi del curs temporal en pacients amb 

ictus va mostrar resultats que concorden amb els estudis experimentals. A més, 

l’anàlisi de les variables clíniques i microbiològiques independents mitjançant la 

regressió Lasso va revelar una relació entre la composició de la microbiota i el resultat 

funcional de l’ictus als 3 mesos, avaluat amb la puntuació Rankin modificada. Per tant, 

els resultats en pacients amb ictus secunden que l’ictus indueix un desequilibri en la 

composició de la microbiota intestinal associat amb el pronòstic de l’ictus. 

 

Tot seguit vam dissenyar estratègies experimentals per prevenir les alteracions de la 

microbiota induïdes per l’ictus, tot explorant el paper del sistema nerviós simpàtic i de 

l’eix hipotalàmic-pituïtari-adrenal (HPA), entre d’altres. Un dels tractaments va impedir 

uns certs canvis en la composició de la microbiota i va permetre investigar la relació 

entre la desregulació de la composició de la microbiota i la infecció posterior a l’ictus en 

ratolins. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Les infeccions en els pacients amb ictus són complicacions freqüents que posen en 

perill la seva vida. La comprensió de la biologia subjacent a la infecció després de 

l’ictus ajudarà a dissenyar estratègies adequades de tractament i prevenció. Calen 

nous tractaments, atès que la profilaxi amb antibiòtics és ineficaç en els pacients amb 

ictus, probablement perquè els bacteris comensals oportunistes solen ser portadors de 

resistències als antibiòtics. El nostre estudi va identificar els bacteris comuns implicats 

en la infecció posterior a l’ictus i la disbiosi intestinal en ratolins i pacients amb ictus, i 

la seva relació amb alteracions metabòliques i immunològiques. A més, vam identificar 

mecanismes moleculars i immunitaris a l’intestí que són crucials per evitar la 

translocació bacteriana intestinal en condicions fisiològiques. D’altra banda, els nostres 

estudis il·lustren el paper oposat d’uns certs receptors de reconeixement de patrons en 

els subtipus de cèl·lules dendrítiques a causa de la generació de reaccions inflamatòries 

que són crítiques per prevenir la translocació bacteriana intestinal, mentre que poden 

desencadenar una inflamació local excessiva perjudicial per al teixit cerebral isquèmic. 

Esperem que aquests resultats afavoreixin el desenvolupament d’estratègies 

innovadores per prevenir la infecció després de l’ictus i alhora per evitar un excés 

d’inflamació cerebral. 
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