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1. Resum  

 

Les lesions medul·lars (LM) comporten dèficits importants per sota de la lesió que solen 

ser molt invalidants per als pacients que les pateixen; malauradament, no hi ha 

tractaments per revertir-los. La rehabilitació física és una estratègia prometedora per 

modular la plasticitat i afavorir la recuperació funcional en aquests pacients. Conèixer-

ne els mecanismes d’acció  i les limitacions permetria optimitzar-ne l’aplicació clínica i 

dissenyar teràpies combinades que permetessin millorar la qualitat de vida i la 

recuperació d’aquests pacients. Ja que les xarxes perineuronals (XPN) regulen la 

plasticitat neural, afavorint l’estabilització  sinàptica versus la plasticitat, probablement 

són clau en els canvis plàstics observats després d’una LM. És interessant remarcar 

que l’activitat redueix les XPN encefàliques, la qual cosa afavoreix la plasticitat, 

però incrementa les XPN espinals, la qual cosa reforça l’estabilitat dels circuits 

espinals. Tanmateix, el paper de les XPN després de lesió medul·lar i la manera com la 

rehabilitació les podria modular han estat molt poc estudiats. El present projecte es 

basa en la hipòtesi que, després d’una LM, la menor activitat per sota de la lesió 

comportaria una reducció de les XPN al voltant de les motoneurones espinals, que han 

perdut la innervació dels centres motors superiors. Aquesta reducció facilitaria una 

desorganització dels circuits espinals i contribuiria a l’espasticitat i el dolor neuropàtic, 

dos fenòmens que apareixen després de lesions medul·lars en el context de plasticitat 

maladaptativa. La rehabilitació física, tot incrementant l’activitat de les motoneurones 

i, conseqüentment, atenuant la pèrdua de les XPN, limitaria la desorganització dels 

circuits espinals i, per tant, la plasticitat maladaptativa. Per contra, un increment de les 

XPN podria dificultar la formació de noves connexions neurals.  

 

Per avaluar el paper de les XPN i l’activitat en la modulació de la plasticitat, hem fet 

servir un model experimental d’LM, tant en ratolins de control com en ratolins 

transgènics que presenten unes XPN vestigials (per manca de la proteïna Link1, un 

component important d’aquestes xarxes), i hem valorat com l’exercici físic modula 

aquestes XPN després d’LM. També hem valorat si aquestes XPN limiten la formació de 

noves connexions entre les motoneurones denervades i el tracte corticoespinal 

lesionat. Conèixer millor els efectes de l’activitat física sobre les XPN després d’una 

lesió medul·lar permetria dissenyar estratègies que trobin un equilibri entre potenciar 

l’estabilització dels circuits espinals per evitar la plasticitat maladaptativa, però alhora 
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promoguin la regeneració dels tractes lesionats o dels axons romanents per millorar la 

recuperació funcional. 

 

Els objectius que s’han abordat en el projecte han estat: 

 

1- Avaluar com l’activitat física modula els canvis plàstics induïts per l’LM, centrant-nos 

en el paper de les XPN de les motoneurones espinals per sota de la lesió, relacionant 

aquests canvis amb la plasticitat maladaptativa i la recuperació funcional. 

2- Avaluar el paper de les XPN espinals en la funció motora, tot fent servir ratolins 

transgènics que no tenen unes XPN vestigials. 

3- Avaluar el paper inhibidor de les XPN en el creixement de colaterals des del tracte 

corticoespinal descendent cap a les motoneurones espinals després d’LM, centrant-nos 

en el paper de la Sema 3A en aquesta inhibició. 

4- Avaluar el paper de les XPN en la medul·la cervical, centrant-nos en els circuits 

respiratoris, i la manera com la lesió pot alterar aquestes XPN i modular la plasticitat 

d’aquests circuits. 

 

 

2. Resultats  

 

Paper de les XPN i l’activitat física en la modulació dels canvis plàstics 

maladaptatius induïts per una LM 

En un model animal, vam valorar l’impacte d’una LM toràcica sobre les motoneurones 

espinals lumbars (per sota de la lesió) i vam observar que hi havia una reducció de les 

XPN que les envolten. Així mateix, mitjançant tècniques electrofisiològiques, es va 

observar un increment de la hiperreflèxia espinal i un increment de la resposta al dolor 

de tipus tèrmic (hiperalgèsia tèrmica). Si els animals amb lesió medul·lar eren 

sotmesos a diferents tipus d’activitat física (córrer de manera forçada una hora al dia 

en una cinta de córrer, viure en un ambient enriquit o tenir accés les 24 h a una roda 

d’exercici), la reducció de les XPN induïda per la lesió s’atenuava o fins i tot es revertia. 

Així mateix, l’activitat a la roda les 24 h era molt més efectiva que l’enriquiment o 

córrer puntualment a la cinta de córrer de cara a preservar les XPN i atenuar la 

hiperreflèxia, i s’observava una correlació entre el grau d’activitat física a la roda i el 

grau de preservació de les XPN. Per contra, els dos tipus d’exercici físic (roda i cinta de 

córrer) permetien reduir la hiperalgèsia tèrmica que es desenvolupava després de la 
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lesió. Els resultats confirmen que l’activitat física incrementa les XPN espinals i, 

d’aquesta manera, afavoreix l’estabilització dels circuits i limita la plasticitat 

maladaptativa observada després d’LM.  

 

Caracterització d’un ratolí transgènic amb XPN vestigials per tal de valorar el 

paper de les XPN espinals en la funció motora 

Vam fer servir un ratolí transgènic que presenta unes XPN vestigials, degut a la manca 

d’un dels seus components, la proteïna Link1 o Crtl1 (Crtl1 KO). L’objectiu inicial de 

l’estudi era comparar els efectes de l’LM i la rehabilitació en aquests ratolins 

transgènics, per tal d’investigar el paper de les XPN espinals després d’una LM. Primer, 

no obstant això, vam voler caracteritzar el model en estat basal. Per sorpresa nostra, 

vam observar que aquests ratolins presentaven alteracions motores subtils però molt 

reveladores. Els ratolins Crtl1 KO tenien unes XPN amb alteracions dels seus 

components tant a l’escorça motora com a la medul·la espinal. Les proves de 

comportament i electrofisiològiques van revelar deficiències motores, com hipoactivitat, 

la incapacitat de córrer a la cinta de córrer a la mateixa velocitat màxima que els 

ratolins salvatges i alteracions en la coordinació motora. A més, mostraven 

hiperexcitabilitat dels reflexos espinals i un reclutament d’unitats motores alterat. 

Aquests resultats funcionals van anar acompanyats d’un augment de les sinapsis 

excitadores al voltant de les motoneurones espinals. Així mateix, hi havia una reducció 

en el nombre de motoneurones més grans, probablement perquè la major aportació 

sinàptica excitadora afavoreix el desenvolupament d’un perfil de motoneurones més 

petites i excitables. Els resultats denoten la importància de garantir uns circuits 

espinals estables, en la maduresa, per a una funció motora adequada. L’alteració de les 

XPN espinals afavoreix un excés de sinapsis excitadores i indueix una hiperreflèxia 

espinal que s’assembla a la que s’observa després de lesions espinals. De fet, els 

ratolins transgènics a nivell basal presenten característiques que recorden els ratolins 

després d’una LM. 

 

Com que en el primer objectiu ja vam demostrar que, després d’una LM, hi ha una 

desorganització de les XPN per sota de la lesió, i que la seva preservació mitjançant 

activitat física ajuda a reduir la hiperexcitabilitat, aquest estudi reafirma la importància 

de preservar les XPN per garantir una bona funció motora, així com la relació que 

existeix entre les XPN, l’estabilitat dels circuits espinals i la plasticitat maladaptativa. 

Malauradament, les alteracions basals d’aquests ratolins a nivell motor també suposen 
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un obstacle per estudiar l’impacte de la rehabilitació després d’LM en aquest model. 

Atès que són hipoactius i no aconsegueixen córrer en una cinta de córrer a les 

velocitats màximes que assoleixen els ratolins de control (no transgènics), la 

intensitat d’activitat física que puguin assolir serà sempre inferior a animals de 

control, la qual cosa dificulta la realització d’un estudi comparatiu dels efectes de la 

rehabilitació en aquests transgènics.  

 

Paper inhibidor de les XPN en el creixement de colaterals des del tracte 

corticoespinal descendent cap a les motoneurones espinals després d’una LM 

Els ratolins transgènics amb XPN vestigials també tenen una menor expressió de 

Sema3A en aquestes xarxes, atès que Sema3A és un component inhibidor molt 

important. Per això vam explorar el paper d’aquestes xarxes a l’hora de limitar la 

plasticitat del tracte corticoespinal després d’una lesió. Després de lesionar el tracte 

corticoespinal dret, vam explorar la capacitat del tracte contralateral (intacte) de fer 

innervació colateral, un fenomen que es dona espontàniament però de manera molt 

limitada després de lesions parcials, en un intent de compensar la pèrdua de la funció 

de l’altre tracte. Com era d’esperar, el fet que les motoneurones espinals tinguin unes 

XPN vestigials feia la medul·la espinal més permissiva perquè els axons del tracte 

corticoespinal creixessin col·lateralment cap a la zona denervada. Per tant, podem 

concloure que la manca de Crtl1 genera XPN aberrants, que al seu torn comporten 

unes XPN alterades, que no poden garantir l’estabilitat òptima dels circuits espinals, 

però aquesta desorganització genera un escenari permissiu per al creixement d’axons 

contralaterals després de la lesió. 

 

Impacte d’una lesió medul·lar en les XPN cervicals implicades en els circuits 

respiratoris 

Degut al fet que les XPN tenen una modulació diferencial depenent de la regió 

anatòmica on es trobin, vam voler explorar com es comportaven les XPN que rodegen 

les neurones que formen els circuits espinals respiratoris, extremadament plàstics i 

crucials per a una funció vital com és la respiració. Aquests circuits, si bé es troben a la 

medul·la espinal com els circuits que controlen la locomoció, són circuits on predomina 

el component de regulació interna i molt reflexiva, i podrien tenir una regulació diferent 

pel que fa a l’estabilitat i la plasticitat. 
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De fet, aquests circuits són molt plàstics després d’LM. Per explorar els circuits, vam 

aplicar un retrotraçador transsinàptic al diafragma, el principal múscul respiratori, per 

poder marcar tant les motoneurones que l’innerven (motoneurones frèniques) com les 

interneurones que formen aquests circuits. Vam observar que les motoneurones 

frèniques tenen XPN, però més primes que les observades a les motoneurones 

lumbars, mentre que les interneurones no tenen aquestes xarxes, en comparació amb 

interneurones veïnes (no implicades en els circuits respiratoris) que les tenen molt 

prominents. Aquesta manca de XPN a les interneurones permetria al circuit ser molt 

plàstic i adaptar-se a les necessitats del moment. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

En aquest projecte, mitjançant l’ús de models animals, s’ha aprofundit en l’estudi 

de les XPN espinals i el seu paper estratègic a l’hora de mantenir un balanç 

adequat entre estabilitat i plasticitat al sistema nerviós madur, així com després de 

lesions medul·lars. Així mateix, també s’ha estudiat com l’activitat física pot 

modular aquetes XPN i afavorir la recuperació funcional després de lesions. La 

rehabilitació física és una de les teràpies més utilitzades en clínica després de 

lesions traumàtiques de la medul·la espinal, però els mecanismes d’acció que 

condueixen als seus beneficis demostrats no són clars. 

 

De fet, se sol assumir que l’exercici físic, en promoure la plasticitat, ajuda a 

millorar la funció nerviosa. No obstant això, en el nostre projecte demostrem que 

l’activitat física té efectes diferents a l’encèfal i a la medul·la espinal, ja que 

modula de manera diferencial les XPN en aquestes dues regions anatòmiques. A 

l’encèfal, està àmpliament estudiat que l’activitat física, en reduir les XPN al voltant 

de diferents neurones, promou plasticitat. Això pot explicar gran part dels efectes 

positius de la rehabilitació física en la recuperació funcional després de lesions 

medul·lars, ja que afavoreix que els centres superiors siguin més plàstics i puguin 

compensar parcialment la lesió. En contrast, observem que l’activitat física 

incrementa les XPN al voltant de les motoneurones espinals, fet que promou 

l’estabilitat dels circuits espinals i en limita la plasticitat. Això és molt interessant, 

ja que la mateixa lesió medul·lar provoca una reducció de les XPN d’aquestes 

motoneurones espinals per sota de la lesió, degut a la denervació que pateixen 
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dels centres superiors (que comporta una menor activació d’aquestes neurones). 

L’activitat física, en prevenir o reduir aquesta pèrdua de XPN, evita que els circuits 

espinals es facin més plàstics i, per tant, prevé la plasticitat maladaptativa que se 

sol observar després de lesions medul·lars (espasticitat, dolor neuropàtic, etc.). 

 

Els resultats són molt rellevants, perquè evidencien que, després d’una lesió 

nerviosa, si bé la plasticitat pot ser beneficiosa i afavorir la regeneració dels tractes 

lesionats o la compensació de les funcions perdudes pel teixit neural romanent, 

també és fonamental mantenir l’estabilitat dels circuits per garantir-ne la bona 

funcionalitat. El fet que l’activitat física moduli de manera diferencial les XPN a la 

medul·la espinal i a l’encèfal és molt paradigmàtic i reforça l’ús de la rehabilitació 

física en lesionats medul·lars, però aportant evidències que aquesta activitat no 

promourà plasticitat en els circuits espinals, ans al contrari, els donarà estabilitat. 

Això serà positiu, perquè limitarà la plasticitat maladaptativa, però alhora pot 

limitar la regeneració d’axons lesionats i, per tant, interferir en teràpies 

combinades en què se cerqui promoure plasticitat i regeneració medul·lar. 

Entendre els mecanismes d’acció de les teràpies permetrà millorar-ne l’aplicació i 

els protocols i tenir molt clar els beneficis, però també les seves limitacions, i 

combinar de manera més efectiva estratègies terapèutiques. 
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