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Fàrmacs estabilitzadors de l’estat d’ànim en cultius d’astròcits: 

Estudi de la secreció vesicular i de l’alliberament de molècules senyalitzadores. 

 

Els trastorns bipolars es caracteritzen per l’alternança d’episodis de depressió i d’eufòria 
exacerbada. Tot i el desconeixement que tenim sobre la patogènesi d’aquesta malaltia, els 
pacients responen positivament a fàrmacs que els estabilitzen l’estat d’ànim, com ara les sals 
de liti i els anticonvulsius valproat, carbamazepina i lamotrigina. S’ha descrit que aquests 
fàrmacs produeixen múltiples efectes bioquímics, tant en models experimentals animals i 
cel•lulars, com en els propis pacients, però encara se’n desconeix el seu mecanisme d’acció. 
Els astròcits poden modular la transmissió sinàptica, per la qual cosa creiem que la patogènesi 
i la teràpia de molts trastorns psiquiàtrics, poden estar relacionats amb alteracions de la seva 
activitat. Considerant aquesta hipòtesi, la nostra recerca s’ha centrat en els efectes dels 
estabilitzadors de l’estat d’ànim sobre els astròcits, especialment pel que fa l’alliberació de 
molècules senyalitzadores que puguin actuar com a neuromoduladors. En aquest context hem 
trobat que el tractament amb liti, valproat, carbamazepina i lamotrigina, redueix l’alliberació 
de prostaglandina E2 (PGE2) en cultius d’astròcits estimulats amb lipopolisacàrid bacterià. 
Aquest efecte es pot explicar per la reducció en l’expressió de COX-2 que s’observa en els 
astròcits tractats amb els fàrmacs. Sorprenentment, a dosis superiors a les seves finestres 
terapèutiques el tractament amb aquests fàrmacs produeix un increment en l’expressió de 
COX-2, i per tant en l’alliberació de PGE2. Aquest efecte comú dels quatre principals fàrmacs 
emprats en el tractament dels trastorns bipolars podria estar implicat amb el seu mecanisme 
terapèutic, així com explicar la seva toxicitat a dosis elevades. 

 

Mood stabilizers in cultured astrocytes:  

Study of the secretory pathway and the release of signalling molecules. 

 

Bipolar disorder is a common disease characterized by an alternating pattern of emotional 
highs (mania) and lows (depression). Despite little is known about the pathogenesis of this 
affective disorder, it responds remarkably well to mood-stabilizing drugs, such as lithium salts 
or the anticonvulsants valproate, carbamazepine, and lamotrigine. These drugs induce 
multiple biochemical effects in humans, model organisms and cell culture systems, but their 
therapeutic mechanisms remain unknown. Astrocytes may modulate synaptic transmission, so 
alterations on its activity could be related with the pathogenesis and therapy of several 
psychiatric diseases. Considering this hypothesis, our research has been focused on the effects 
of mood stabilizers in astrocytes, paying attention on the secretion of signalling molecules 
that could act as neuromodulators. In this context we have found that long-term treatment 
with lithium, valproate, carbamazepine or lamotrigine inhibits lipopolysaccharide induced 
prostaglandin E2 (PGE2) release in cultured rat cortical astrocytes. This effect can be 
explained by the reduction on COX-2 expression in mood stabilizers treated astrocytes. 
Surprisingly, concentrations of mood stabilizers over their therapeutic window results on an 
increase of COX-2 expression, and consequently, of PGE2 release. This common effect of the 
four major mood stabilizers could have remarkable implications in the understanding of their 
action mechanism and their toxicity at higher doses.    

  



Introducció 

El liti és el fàrmac de referència per al tractament dels trastorns bipolars, caracteritzats per 

l’alternança d’episodis de depressió i eufòria exacerbada (Pilcher, 2003). Es coneix que el liti 

afecta a un gran nombre de proteïnes i processos cel·lulars (Coyle, 2003), però encara no s’ha 

proposat una explicació plenament satisfactòria per al seu mecanisme terapèutic, fet que 

dificulta el disseny de nous fàrmacs per a una malaltia que afecta al voltant d’un 1% de la 

població.   

Fins ara s’ha centrat l’atenció en l’acció del liti sobre les neurones, però cal tenir en compte 

que els astròcits també hi poden tenir un paper determinant. Està guanyant pes la hipòtesi que 

els astròcits juguen un rol actiu en la modulació de l’activitat neuronal, mitjançant 

l’alliberació de factors químics (Araque, 2006) i en talls d’hipocamp de rata s’ha descrit que 

els astròcits inhibeixen senyals neuronals sobreestimulades mentre que en potencien de febles 

(Perea et al., 2005). Aquest tipus de mecanisme compensador fa dels astròcits uns candidats 

òptims per ser les cèl·lules efectores de l’acció del liti, que estabilitza l’estat d’ànim tant en 

situacions de depressió com de mania. Així doncs, ens hem proposat esbrinar si el liti afecta 

l’alliberació d’aquests factors per part dels astròcits. 

En cultius d’astròcits havíem observat que el liti hi produeix un increment en la velocitat de 

síntesi de fosfatidilcolina (PtdCho), el principal fosfolípid de les membranes cel·lulars de 

mamífers (Vance et al., 2004). A més de les seves funcions estructurals, la PtdCho juga un 

paper importantíssim en processos de senyalització, ja que nombroses fosfolipases, 

aciltransferases i altres enzims, actuen sobre ella per produir missatgers secundaris. Aquests 

estan implicats en processos com ara proliferació/mort cel·lular, trànsit intermembranal o 

inflamació, fet que els confereix un gran interès des del punt de vista farmacològic (Radeff-

Huang et al., 2004; De Matteis et al., 2004; Cabral, 2005). Arran d’una col·laboració amb la 

Dra. Jackowski del St. Jude Children's Research Hospital (Memphis, USA), vam observar que 

en macròfags knockout condicional per la CCT-alfa, enzim clau en la síntesi de PtdCho, s’hi 

produïa una inhibició en la secreció de citoquines com el TNF-a, deguda a una alteració del 

trànsit intermembranal que en provocava l’acumulació en el Golgi (Tian et al., 2008). Això 

ens va fer pensar que l’increment en la síntesi de PtdCho observat en astròcits tractats amb 

liti, podria resultar en l’efecte contrari, es a dir, estimular la secreció de citoquines, fet que 

tindria gran rellevància per a la comprensió del seu mecanisme d’acció. Com a primera 

aproximació, vam mesurar l’alliberació de TNF-a, i observàrem que el liti n’incrementava la 



seva secreció per part astròcits estimulats amb LPS (lipopolisacàrid bacterià). Això ens va fer 

pensar que el liti podria estar afavorint el mecanisme de transport intermembranal implicat en 

la secreció proteica, gràcies a la seva capacitat d’estimular la síntesi de Ptdcho. 

Així doncs, ens disposàvem a comprovar si el liti, en incrementar la velocitat de síntesis de 

PtdCho, afavoria també el transport de vesícules del Golgi a la membrana plasmàtica, 

incrementant la secreció de proteïnes senyalitzadores. Per dur a terme aquesta tasca, vaig 

realitzar una estada de 8 mesos al laboratori de la doctora Daniela Corda, de gran experiència 

i prestigi en el camp del metabolisme lipídic i el transport intermembranal (Weigert et al., 

1999; De Matteis et al., 2002). 

 



Resultats 

Estudi de l’efecte del liti sobre el transport de vesícules des de l’aparell de Golgi a la 

membrana plasmàtica. 

Per a l’anàlisi de l’exportació de proteïnes des del TGN (trans-Golgi Network) es va emprar el 

VSVG assay (Polishchuck et al., 2003), esquematitzat a la figura 1. Aquest tipus 

d’experiments presenten una complexitat metodològica considerable, i la seva execució va ser 

la principal motivació que ens va portar a optar per realitzar una estada en un laboratori 

experimentat en el camp del transport intermembranal. 

 Fig 1. VSVG assay: Es basa en la capacitat del virus de l’estomatitis vesicular (VSV) d’induir, en la cèl·lula 

infectada, la síntesi de la proteïna integral de membrana VSVG, que és transportada en vesícules des del 

reticle endoplasmàtic a l’aparell de Golgi i d’aquest fins a la membrana plasmàtica. S’infecten les cèl·lules 

amb el virus VSV, i s’incuben a 40 ºC, temperatura en que es bloqueja el transport del reticle endoplasmàtic 

al Golgi, de manera que la VSVG sintetitzada per la cèl·lula infectada, romandrà al reticle endoplasmàtic. 

Seguidament s’incuben les cèl·lules a 20 ºC, temperatura en què la VSVG pot abandonar el reticle però 

s’acumula al Golgi. Aquest pas es fa en presència de cicloheximida per aturar la biosíntesi de VSVG. Un cop 

es té la VSVG acumulada al golgi, s’activa el transport de vesicules del golgi a la membrana plasmàtica 

incubant les cèl·lules a 32 ºC durant els temps indicats. Per monitoritzar la formació de transportadors de 

VSVG i la seva arribada a la membrana plasmàtica es segueixen dues estratègies: A) es tracten les cèl·lules 

amb àcid tànnic, que impedeix la fusió de les vesícules amb la membrana plasmàtica, i passada la incubació a 

32 ºC es fixen i permeabilitzen les cèl·lules per a realitzar un anàlisi immunocitoquímic amb anticossos 

contra la VSVG per tal de contabilitzar elts transportadors de VSVG formats. B) Es deixa que les vesícules 

amb VSVG es fusionin amb la membrana plasmàtica i es realitza la immunocitoquímica de la VSVG sense 

permeabilitzar les cèl·lules, per tal de mesurar la VSVG que ha arribat a la membrana. 



VSVG assay en cèl·lules COS-7 

En ser el model que més han treballat al laboratori, vam escollir les cèl·lules COS-7 per 

realitzar els primers assaig de transport vesicular. En cap dels experiments es va observar que 

el tractament amb liti o amb valproat, un altre fàrmac emprat en tractament dels trastorns 

bipolars, afectés el transport de vesícules del Golgi a la membrana plasmàtica (Fig 2). 

 

 

 

 

 

Si bé les COS-7 són un bon model per als estudis de transport vesicular, tant per les seves 

característiques cel·lulars, com per les condicions en què s’han de cultivar (10% FBS), 

resultaven massa allunyades dels cultius d’astròcits, el principal interès de la nostra 

investigació. Així doncs, ens vam disposar a realitzar aquests estudis en cultius primaris 

d’astròcits de rata. 

VSVG assay en astròcits primaris 

Els cultius primaris d’astròcits es van obtenir a partir dels còrtex cerebrals de rates d’un dia de 

vida tal com és habitual al nostre grup  (Pardo et al.,  2003). En arribar a la confluència, els 

astròcits van ser ressembrats sobre cobreobjectes de vidre per a la realització de l’assaig de 

VSVG. Per la morfologia estrellada dels astròcits resultava complicat analitzar les cèl·lules tal 

com es va fer amb les COS-7, comptant les vesícules transportadores formades per unitat de 

temps, ja que les imatges obtingudes eren d’una complexitat massa gran. Per superar aquest 

Fig 2. VSVG assay en COS-7 tractades amb liti o valproat. Les cèl·lules COS-7 van ser sembrades a 25000 

cèls/ml en DMEM + 10% FBS. Passades 24 hores es van tractar amb liti 5 mM) o valproat (0.8 mM) i es van 

incubar 24 hores més abans de realitzar la infecció amb VSV i aplicar el protocol del VSVG assay. Pasats els 

30 minuts finals a 32 ºC, les cèl·lules es van fixar amb paraformaldehid, es van permeabilitzar amb saponina i 

es van preparar per a la immunocitoquimica de la VSVG. L’experiment es va realitzar per triplicat i comptant 

unes 15 cèl·lules per tractament en cada ocasió. 



entrebanc, l’assaig es va portar a terme sense àcid tànnic, de manera que la VSVG de les 

vesícules arribava a la membrana plasmàtica. Realitzant la tinció immunocitoquímica de la 

VSVG sense permeabilitzar la cèl·lula, podíem mesurar la quantitat de VSVG que hi havia 

estat transportada des del Golgi durant el temps d’incubació a 32 ºC (Fig 3.). 

 

 

 

 

 

 

Tal com s’observa en la figura 3, ni el liti ni el valproat alteraven la capacitat de transportar la 

VSVG des del Golgi fins a la membrana plasmàtica, fet que ens va obligar a replantejar les 

nostres hipòtesis. Sabíem que el liti incrementava la velocitat de síntesi de fosfatidilcolina en 

astròcits, així com la seva capacitat de secretar TNF-α. Crèiem que ambdós efectes es podien 

relacionar partint del coneixement que la inhibició de la síntesi de PtdCho produeix una 

disminució en la secreció de TNF-α degut a l’alteració del transport del pro-TNF-α del Golgi 

a la membrana plasmàtica, i per tant, era lògic pensar que els efectes observats amb el liti eren 

degut al fenomen oposat, es a dir, a l’acceleració del transport de vesícules del Golgi a la 

membrana plasmàtica. Descartada aquesta hipòtesi, calia comprovar si l’increment en 

l’alliberació de TNF-α es devia a un increment general de la resposta inflamatòria davant de 

l’LPS. 

Fig 3. VSVG assay en astròcits tractats amb liti o valproat. Les cèl·lules COS-7 van ser sembrades a 
50000 cèls/ml en DMEM + 10 % FBS. Després de 3 dies, el medi es va canviar a DMEM + 0,5 % FBS per 
aturar el cicle cel·lular dels astròcits, que es van mantenir en aquest medi durant 4 dies, els 3 últims dels 
quals, en presència de liti o valproat a les concentracions indicades. Passat aquest temps se’ls va aplicar 
l’assaig de VSVG, analitzant les mostres al temps 0, quan la VSVG s’ha acumulat en l’aparell de Golgi 
(cèl·lules permeabilitzades), i a 90 minuts d’incubació a 32 ºC, temps on s’observa una quantitat 
considerable de VSVG que ha arribat a la membrana plasmàtica. En els panells superiors es veu, en 
cèl·lules permeabilitzades, com la VSVG s’ha acumulat a l’aparell de Golgi, tant en cèl·lules control com 
en les tractades. En les figures inferiors s’hi mostra la VSVG que ha arribat a la membrana plasmàtica 
passats 90 minuts a 32 ºC. En cap dels experiments realitzats, s’observaren diferències significatives en la 
quantitat de VSVG que arribava a la membrana plasmàtica. 



 

El liti incrementa l’alliberació de TNFα i l’expressió de COX-2 en astròcits tractats amb 

LPS. 

Per estimular la secreció de citoquines proinflamatòries com el TNF-α, els astròcits en cultiu 

es tracten amb un preparat de lipopolisacàrid bacterià (LPS), que hi desencadena una resposta 

inflamatòria. Aquesta es caracteritza pels típics marcadors de reactivitat glial, com ara canvis 

en la morfologia, o l’alliberació de molècules com el TNF-α, l’òxid nítric (NO) o la 

prostaglandina E2 (PGE2). Tal com podem observar en la figura 4, el pretractament dels 

astròcits amb liti (5 mM) provoca un increment en l’alliberació de TNF-α, però també en 

l’expressió de COX-2, fet que ens indicaria que el liti, més que estar aforint la secreció de 

proteïnes com el TNF-α, en realitat està incrementant la resposta inflamatòria dels astròcits.  

 

 

 

 

 

A diferència de la inducció de COX-2, la secreció de TNF-α és un fenomen primerenc en la 

resposta a l’LPS, i podríem pensar que l’increment en l’expressió de COX-2 és degut a 

l’efecte paracrí o autocrí del TNF-α alliberat en major quantitat en els astròcits tractats amb 

liti. Si abans d’activar-les amb LPS, tractem les cèl·lules amb propanolol, un inhibidor de 

l’àcid fosfatídic fosfatasa, que bloqueja la secreció proteica des del Golgi, observem que la 

presència de TNF-α al medi es redueix dràsticament, però en canvi l’expressió de COX-2 no 

se’n veu afectada, fet que ens indica que l’increment en l’expressió de COX-2 no és degut a la 

major concentració de TNF-α en el medi, sinó que el liti està activant una ruta inflamatòria 

que provoca tant l’alliberació de TNF-α com l’inducció de COX-2. Una de les principals 

rutes activades per LPS és la de l’NF-κB, un factor de transcripció que indueix l’expressió de 
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Fig 4. Efecte del propanolol sobre l’alliberació de TNF-a i l’expressió de COX-2 en astròcits tractats amb 
liti. Una hora abans de ser estimulats amb LPS, els astròcits van ser tractats amb propanolol 60 uM. Passats els 
temps indicats, es va mesurar l’alliberació de TNF-a, de NO i l’expressió de COX-2 i IkB-a. 



gens proinflamatoris (Yasuyuki, 2001). En presència de LPS, la proteïna IκB-α que reté l’NF-

κB al citosol, és degradada, permetent la translocació del factor de transcripció al nucli 

cel·lular. Observem com en presència d’LPS, disminueix la quantitat de IκB-α, i que aquesta 

disminució és més important en els astròcits pretractats amb liti, fet que indica que hi ha una 

major activació de la ruta de l’NF-κB. 

 

Els fàrmacs emprats per al tractament dels trastorns bipolars inhibeixen l’alliberació de 

prostaglandina E2. 

Els quatre fàrmacs aprovats per la FDA (US Food and Drug Administration) per al tractament 

dels trastorns bipolars són les sals de liti, l’àcid valproic, la carbamazepina i la lamotrigina. 

Els tres darrers, s’usen també com a anticonvulsius en el tractament de l’epilèpsia, però es 

desconeix el mecanisme d’acció que els fa eficaços en la teràpia pels trastorns bipolars. Una 

bona estratègia per intentar trobar la seva diana terapèutica és buscar efectes comuns dels 

quatre fàrmacs (Harwood & Agam, 2003), que si bé presenten estructures químiques molt 

diferents, és possible que actuïn de manera similar. Una d’aquestes dianes comuns està essent 

àmpliament estudiada pel grup d’Stanley I. Rapoport, que defensa que els estabilitzadors de 

l’estat d’ànim actuen sobre el metabolisme de l’àcid araquidònic (Rao et al., 2008). 

Administrant crònicament els fàrmacs a rates, hi han observat un alentiment del cicle de l’àcid 

araquidònic, un àcid gras poliinsaturat de gran importància en senyalització cel·lular. L’àcid 

araquidònic es produeix per acció de la fosfolipasa A2 citosòlica (cPLA2) sobre els fosfolípids 

de membrana, i és precursor de les molècules senyalitzadores de la família dels eicosanoids, 

com ara la PGE2. Rapoport i col·laboradors, han observat una reducció en els nivells de PGE2 

en rates tractades amb liti a les que es produeix una resposta inflamatòria al cervell amb LPS 

(Basselin et al., 2007). Els nostres resultats en cultius d’astròcits, mostraven un increment en 

l’expressió de COX-2, l’enzim responsable de la síntesi de PGE2 en resposta a LPS, en les 

cèl·lules pretractades amb liti, pel que esperaríem un increment en els nivells de PGE2. Per 

aquest motiu, vam decidir mesurar la quantitat de PGE2 que s’alliberava al medi en resposta a 

LPS en cultius d’astròcits pretractats amb els fàrmacs estabilitzadors de l’estat d’ànim (Fig. 5) 



 

 

 

Tal com s’observa a la figura 5, el pretractament amb liti a la concentració de 5 mM produeix 

un increment en la resposta dels astròcits a l’LPS, que alliberen una major quantitat de PGE2, 

TNF-α i NO. En canvi, a concentracions més reduïdes, el liti provoca l’efecte contrari en 

quant a la PGE2, sense que l’alliberació de TNF-α o NO es vegi afectada. Aquesta reducció 

en la producció de PGE2 es dóna també en els astròcits tractats amb valproat, carbamazepina 

o amb lamotrigina, fet que ens fa pensar que pot estar relacionat amb el mecanisme d’acció 

d’aquests fàrmacs. El complex comportament del liti, que inhibeix la secreció de PGE2 a 

concentracions baixes però l’augmenta a concentracions altes, ens pot donar una idea del 

perquè de la seva finestra terapèutica tant estreta. La concentració en sèrum dels pacients 

bipolars, ha de ser minuciosament monitoritzada, ja que la seva efectivitat només es dóna dins 

un estret marge de concentracions, de 0.6 a 1.2 mM aproximadament, valor a partir del qual la 

droga esdevé tòxica. Aquest fet concordaria plenament amb els nostres resultats, on veiem 

que a concentracions terapèutiques, el liti es comporta com els altres estabilitzadors de l’estat 

d’ànim, inhibint la secreció de PGE2, però en canvi, si incrementem la seva concentració per 

sobre de la seva finestra terapèutica, es dóna l’efecte contrari i deixa de ser beneficiós pel 

pacient.  

A més dels estabilitzadors de l’estat d’ànim, també hem analitzat el topiramat, un 

anticonvulsant que s’ha proposat per a la teràpia dels trastorns bipolars (Suppes, 2002). Els 

nostres resultats, en consonància a estudis “in vivo”, mostren que el topiramat, al contrari que 

la resta d’estabilitzadors de l’estat d’ànim, produeix un increment en la secreció de PGE2 

(Lee et al., 2005), fet que podria indicar que no és un fàrmac adequat per al tractament 

d’aquesta patologia. 

Fig 5. Nivells de PGE2, TNF-α i NO alliberats pels astròcits en resposta a LPS. Els astròcits primaris es 
van fer créixer durant 2 setmanes en DMEM + 10 % FBS, i seguidament se’ls va incubar durant 8 dies en 
DMEM + 0.5 % FBS, els 7 últims dels quals en presència de diferents fàrmacs. Passat aquest temps, es van 
tractar amb 0,1 ug/ml d’LPS per 18 hores, moment en què es va recol·lectar el medi per a analitzar-ne el 
contingut de PGE2, TNF-a i NO. 



 

La inducció de la COX-2 en astròcits produïda per l’LPS és reduïda pels estabilitzadors 

de l’estat d’ànim a concentracions terapèutiques, però incrementada a concentracions 

més elevades 

Un cop comprovat que el liti i la resta d’estabilitzadors de l’estat d’ànim reduïen l’alliberació 

de PGE2 a concentracions terapèutiques, vam voler comprovar què passava amb els nivells de 

COX-2, l’enzim induïble per agents inflamatoris responsable de la síntesi de PGE2. El la 

figura 6 s’hi mostren els nivells de COX-2 dels astròcits, juntament amb la cPLA2, 

responsable de la producció d’àcid araquidònic, el precursor de la PGE2, i de la GAPDH com 

a control de càrrega. Veiem com a concentracions baixes, corresponents a les seves dosis 

terapèutiques, el liti, el valproat, la carbamazepina i la lamotrigina, presenten uns nivells de 

COX-2 inferiors que els astròcits control, mentre que a concentracions més altes, aquest 

efecte es perd, o fins i tot s’inverteix. Així doncs, no només el liti presenta aquest 

comportament antagònic respecte la producció de PGE2, sinó que la resta de fàrmacs emprats 

en el tractament dels trastorns bipolars també ho fan.  

Caldrà estudiar més a fons aquest fenomen per 

veure si està relacionat amb el mecanisme 

terapèutic d’aquests fàrmacs, i esbrinar per quin 

motiu presenten aquest comportament dual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6. Nivells de COX-2 i cPLA2  en 
astròcits activats amb LPS. Els astròcits 
primaris es van fer créixer durant 2 setmanes 
en DMEM + 10 % FBS, i seguidament se’ls 
va incubar durant 8 dies en DMEM + 0.5 % 
FBS, els 7 últims dels quals en presència de 
diferents fàrmacs. Passat aquest temps, es van 
tractar amb 0,1 ug/ml d’LPS per 18 hores, 
moment en què es van llisar per a la 
realització del western-blot.



Conclusions 

 

• Ni el liti ni el valproat alteren el transport vesicular de proteïnes des de l’aparell de Golgi 

a la membrana plasmàtica. 

• L’increment de l’alliberació de TNF-α en resposta a LPS, observada en astròcits 

pretractats amb liti es deu a l’estimulació de vies proinflamatòries com la de l’NF-κB. 

• El liti, el valproat, la carbamazepina i la lamotrigina, inhibeixen la secreció de PGE2 en 

astròcits tractats amb LPS. 

• La reducció en la secreció de PGE2 es deu a una menor inducció de l’expressió de COX-2 

en els astròcits tractats amb estabilitzadors de l’estat d’ànim. 

• El tractament dels astròcits amb concentracions dels fàrmacs superiors a les seves dosis 

terapèutiques produeix l’efecte contrari, provocant un increment en l’expressió de COX-2 

• El fet que es tracti d’un efecte comú dels quatre principals estabilitzadors de l’estat 

d’ànim, i que només es doni a concentracions terapèutiques, fa pensar que la inhibició de 

l’alliberació de PGE2 pot ser un element clau per explicar el seu mecanisme terapèutic 

d’acció. 
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