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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El sistema nerviós central (SNC) i el sistema immunitari (SI) estan estretament connectats. Es produeixen nombroses 
alteracions en el sistema immunitari després de la isquèmia i la inflamació es reconeix com una de les principals 
causes de la progressió de la lesió isquèmica. És molt important determinar el paper de les diferents cèl•lules 
implicades en la resposta immunitària i inflamatòria després de la isquèmia i el perfil de citocines que s’alliberen. 
A partir de l’estudi de les diferents poblacions de leucòcits en sang circulant després de la isquèmia, hem determinat 
que la subpoblació de monòcits (CD43high/CD11bhigh) augmenta a 48h de manera proporcional al volum d’infart. 
Aquesta població està formada per dos subtipus descrits de monòcits, els no clàssics (CD43high/Ly6C-) i els 
intermedis (CD43high/Ly6Cdim), i sembla expressar un perfil de citocines anti-inflamatòries així com una major 
capacitat fagocítica. Per altra banda, observem la presència de CD43 en el cervell i la seva degradació a 4 dies 
després de la isquèmia. També s’observa l’aparició de la fracció soluble del CD43 en el parènquima cerebral després 
del trencament de la barrera hematoencefàlica.  
Addicionalment, hem estudiat com s’alteren els canvis a nivell immunològic en ratolins deficients en CD69 i hem 
observat una pitjor progressió del volum d’infart en els animals CD69KO. A més a més hem volgut esbrinar el paper 
dels limfòcits utilitzant ratolins RAG (-/-) que tenen infarts més petits que els WT, però quan aquests careixen de CD69, 
tenen infarts significativament més grans. 
En l’estudi del procés inflamatori en la isquèmica, hem treballat amb ratolins deficient en ApoE i IL10. Pel que fa als 
ratolins ApoE (-/-), observem que tenen un volum d’infart més gran a les 24h i que es manté fins als 4 dies, i proposem 
que NFkB pot tenir un paper molt rellevant en aquest procés. Pel que fa a la IL-10, els animals deficients en aquesta 
citocina presenten un volum d’infart major i una expressió de citocines proinflamatòries més alt. A més a més, els 
ratolins IL10 KO presenten uns nivells de IL-12 més elevats de manera basal, i proposem que això és degut a la falta 
de la IL-10 per a inhibir la via.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The central nervous system (CNS) and the immune system (IS) are connected. There are many alterations in the 
immune system after stroke and the inflammation is known as one of the main causes of ischemic damage. 
In the study of different subpopulations of peripheral blood leukocytes after cerebral ischemia, we have firstly found a 
subtype of monocyte (CD43hihg/CD11bhigh) which increases 48h after the ischemic insult and its number correlates 
with the infarct volume. This population contains two subtypes of monocytes known as non classical (CD43high/Ly6C-) 
and intermediate (CD43high/Ly6Cdim), they seem to have a non-inflammatory profile and a high phagocytic capacity. 
Secondly, we observe the expression of CD43 en the brain and the degradation of this protein 4 days after the 
ischemia. We also detect de soluble fraction in the brain parenquima after brain blood barrier breakdown. 
Additionally, we have studied the immune changes in mice lacking CD69 and we have found that these mice have 
worse progression of the ischemic damage. Furthermore, we have tried to elucidate the role of the B and T limphocytes 
using RAG (-/-) mice that have smaller infarcts than the WT mice; but when they also lack CD69, they turn to have 
statistically bigger infarcts. 
We have worked on inflammation in stroke working with two modified strains, the ApoE knock-out (KO) and the IL-10 
KO mice. We see that the Apo E (-/-) have bigger infarcts 24 hours after ischemia and the changes remain until day 4.  
The IL-10KO mice show also bigger infarcts but also a higher expression of proinflamatori cytoquines in the brain. At 
the moment, we are trying to elucidate the role of the IL-12 in this model, as we see higher levels of IL-12 in astrocyte 
cultures of IL-10 KO mice after LPS treatment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
IMPLICACIÓ DE LA INFLAMACIÓ I LA RESPOSTA IMMUNITÀRIA EN LA LESIÓ 
INDUÏDA PER LA ISQUÈMIA 

 

El sistema nerviós central (SNC) i el sistema immunitari (SI) estan estrictament 

connectats. La lesió cerebral aguda pot induir una resposta sistèmica a través de 

catecolamines i corticosteroides capaç de provocar alteracions immunològiques (Meisel et 

al., 2005). Aquestes alteracions immunitàries podrien modificar la resposta inflamatòria que 

es produeix en el cervell isquèmic. La inflamació es reconeix com a una de les causes de la 

progressió de la lesió isquèmica (Dirnagl et al., 1999) que podria contribuir al deteriorament 

neurològic després de l’ictus (Chamorro & Hallenbeck, 2006). 

Actualment es tenen evidències de que respostes immunitàries innates intervenen en 

els mecanismes que desencadenen processos inflamatoris en el cervell isquèmic, i que la 

modulació d’aquestes pot exercir un efecte beneficiós. Un exemple d’aquest tipus de 

resposta son les mediades per receptors tipus Toll (per exemple el TLR4) que formen part de 

la immunitat innata i que intervenen de la manera molt activa en la resposta inflamatòria 

produïda en la resposta a l’ictus isquèmic (Caso et al., 2007). 

OBJECTIUS: 
 

1. Caracteritzar les alteracions immunològiques perifèriques post-isquèmia 

estudiant la funcionalitat de monòcits i limfòcits, caracteritzant les diferents 

subpoblacions i els canvis en les mateixes a diferents temps post-isquèmia fent 

citometria de flux en sang i òrgans limfoides (ganglis cervicals). Estudiar la lesió 

cerebral per RM i investigar si podem detectar canvis en els ganglis limfàtics en els 

animals vius per RM. 
2. Identificar les poblacions de leucòcits infiltrants en el cervell post-isquèmic i la 

seva dinàmica  en el temps, així com l’expressió i evolució temporal dels receptors 

de la família TLR. 
3. Estudiar com s’afecten les respostes anteriors interferint amb la via de 

senyalització de receptors d’immunitat innata de tipus TOLL (TLR).  Per a 

desenvolupar aquest objectiu es volien utilitzar animals deficients en MyD88 i Stat-1, 

però no s’ha pogut disposar d’aquests animals. Per aquest motiu, hem modificat 

aquest objectiu per estudiar uns ratolins modificats genèticament per ApoE i que 

pensem que tenen les víes pro-inflamatòries activades. 
4. Estudiar com s’afecten les alteracions immunològiques perifèriques en animals 

deficients en CD69 avaluant l’efecte d’aquest dèficit en la lesió isquèmica, en el 

dèficit neurològic i en les alteracions immunològiques anteriorment reportades. 



 
 

 

 

5. Modificar les respostes anteriors utilitzant agents antiinflamatoris o potenciant 

vies antiinflamatòries: ens interessa la hemoxigenasa-1 (HO-1) i  la Interleucina-10 

(IL-10). 
 

MATERIALS I MÈTODES: 

Animals. Totes els experiments s’han realitzat seguint els protocols aprovats pel CEEA 

de la UB. S’han utilitzat rates mascle wistar de 280-320 gr. de pes i ratolins mascle C57bl6j 

(WT, CD69 KO, ApoE KO), c57bl10j (WT i IL-10KO) i FVB de 12 setmanes d’edat. 

Lesió isquèmica. Per a dur a terme els experiments s’han realitzat dos protocols 

diferents per a induir la lesió isquèmica en els animals. 

- Oclusió transitòria de l’artèria cerebral mitja (tMCAo) en rata: La oclusió de 

l’artèria cerebral mitja (ACM) es realitza mitjançant un filament de niló que 

s’introdueix per la llum de l’artèria caròtida externa i a través de l’artèria 

caròtida interna, fins a arribar a la bifurcació, en el polígon de Willis, de 

l’ACM. La oclusió de l’ACM s’observa ja que es mesura el flux sanguini 

cerebral durant la cirurgia mitjançant la tècnica de laser doppler. La oclusió 

es manté durant 90 minuts i passat aquest temps es retira el filament i 

s’observa la reperfusió del teixit. 
- Oclusió distal permanent de l’artèria cerebral mitja (pdMCAo) en ratolí: La 

oclusió distal permanent de la ACM en aquest model es realitza a través 

d’una craniotomia en el temporal del crani del ratolí, que es realitza sobre la 

bifurcació distal de la MCA. En aquest punt, s’oclueix la ACM per 

cauterització, de manera que el flux s’interromp de manera permanent 

afectant només al còrtex cerebral.  
Avaluació funcional. L’avaluació funcional de les rates s’ha realitzat fent tests 

neurològics adjudicant una puntuació depenent de l’afectació de l’animal. Pel que fa a 

l’avaluació funcional dels ratolins amb isquèmia permanent distal, s’ha fet per Test 

d’adhesió (Tape test), que consisteix en mesurar el temps que tarden els ratolins en ser 

conscients que tenen una enganxina a la pota i quan tarden a treure-se-la. Amb aquets 

test s’avaluen deficiències sensori-motores. 

Citometria de flux. S’ha realitzat la tècnica de citometria de flux en sang total tant de 

rata com de ratolí. També s’ha realitzat citometria de ganglis limfàtics cervicals de ratolí 

així com de teixit cerebral. Les mostres s’han avaluat en el citòmetre (CANTO II, Becton 

Dickinson). Les dades s’han analitzat amb el programa CXP Analysis i el FlowJo 7.6.5. 

 RT-PCR i Western Blot. S’ha utilitzat la tècnica de RT-PCR i Western Blot per a 

avaluar expressió de mRNA  i de proteïna de diferents molècules en cervell i plasma de 

ratolins amb isquèmia distal focal permanent.  
Administració de mol·lècules. S’ha realitzat l’administració de molècules d’una 

forma intraperitoneal o intracerebral de molècules utilitzant tècniques d’estereotàxia.  



 
 

 

 

Neuroimatge. S’han realitzat estudis de RM utilitzant seqüències de difusió (DWI), 

T2, T2*, T1 i perfusió (PWI) amb contrast (gadolini). En els resultats que es presenten en 

aquest informe s’han utilitzat principalment les mesures de difusió (ADC) la seqüència T2 

per a avaluar el volum de la lesió. 

 

 

RESULTATS: 

 

Objectiu 1: Caracteritzar les alteracions immunològiques perifèriques post-isquèmia 

Caracterització de les poblacions leucocitàries en sang perifèrica de rata, a 
diferents temps post-isquèmia. 

S’ha extret sang de les rates abans de la isquèmia i a diferents temps (8h, 24h, 7 

dies) després d’una isquèmia transitòria de 90 minuts; s’ha fet el mateix en rates sham (rates 

en les que s’ha practicat el mateix procediment quirúrgic però sense provocar la lesió 

isquèmica). S’ha estudiat els percentatges de monòcits (CD11b+ amb baixa granulositat), 

limfòcits T (CD3+), limfòcits B (CD45RA+), cèl·lules T reguladores (CD4+/CD25+) i les 

molècules coestimuladores (CD80+ i CD86+), i hem validat en els nostres models, canvis 

que ja s’han descrit anteriorment, com ara la disminució de limfòcits a temps curts (8h) i 

l’augment de monòcits en aquest mateix temps. 

Addicionalment, el marcador que hem identificat que presenta canvis significatius en 

la isquèmia respecte les rates sham, és el CD43, que el vèiem augmentat a 24h post-

isquèmia. El CD43 és una proteïna transmembrana altament glicosilada que està implicada 

en l’adhesió cel·lular i que s’expressa àmpliament en la majoria de cèl·lules 

hematopoiètiques.CD43 s’associa a l’activació de neutròfils (Masanori et al. 2008), regula 

l’activació de limfòcits T (Cannon et al., 2008), i també s’expressa en monòcits madurs (Yrlid 

et al., 2006). 

 

Anàlisi de les poblacions de monòcits CD43+ en sang per FACS, en ratolins 

amb isquèmia permanent. 

Hem volgut validar en ratolí els resultats obtinguts en rata; per a fer-ho hem analitzat 

la sang de ratolins C57bl6j als que hem realitzat una isquèmia distal permanent (pdMCAo) i 

hem estudiat a 24h, 48h o 4 dies per analitzar el percentatge de CD11b+ i CD43+ en la 

població total de leucòcits. Observem també un augment significatiu tant de la proporció de 

cèl.lules CD11b com de CD43 a les 48h després de la isquèmia, de manera que corroborem 

l’augment que s’observa en la rata. A més a més, també hem observat un augment 

significatiu a les 48h de la població de cèl·lules que presenta alta intensitat de fluorescència 

tant per CD11b com per CD43 (CD11b+high/CD43+high). El més interessant però, és que 

l’augment d’aquesta població correlaciona significativament amb el volum d’infart dels 

ratolins.  



 
 

 

 

 
 

Estudi de la població CD11b+high/CD43+high 

Degut a l’interés en aquesta subpoblació leucocitària en la isquèmia, hem realitzat 

estudis de citometria de flux per a caracteritzar aquesta població. Per a realitzar aquest 

estudi, ens hem centrat en mirar l’expressió de TLR2 i CD11c en els monòcits CD11b high+, 

diferenciant-los en dues subpoblacions: la CD11b h/CD43h i la CD11bh/CD43dim. En aquest 

sentit, hem comprovat que les dues subpoblacions expressen el receptor TLR2, mentre que 

el patró d’expressió de CD11c, que és un dels marcadors de cèl·lules dendrítiques, 

s’expressa de manera diferent. La població CD11bh/CD43h és CD11c+, mentre que la 

població CD11bh/CD43dim no l’expressa. 

En estudis recents, s’ha proposat una classificació de les subpblacions de monòcits 

basant-se en l’expressió de CD43 i de Ly6C, que és un antígen hematopoiétic de 

diferenciació cel·lular. En aquesta classificació es proposa una subdivisió en tres tipus de 

monòcits: els clàssics (Ly6C++/CD43+) els intermedis (Ly6C++/CD43++) i els no clàssics 

(Ly6C+/CD43++) (Ziegler-Heltbrock et al., 2010). Partint d’aquesta classificació, hem volgut 

comprovar a quines subpoblacions de monòcits es corresponen les nostres poblacions 

d’interés.  

Fent un triple marcatge (CD11b A647/CD43 PE/Ly6C FITC), hem vist que la població 

CD11bh/CD43dim correspon a la població anomenada de monòcits clàssics 

(Ly6C++/CD43+), mentre que la població CD11bh/CD43h forma part en gran mesura de la 

població de monòcits no clàssics (Ly6C/CD43++) tot i que un percentatge important de la 

població té un patró de monòcits intermedis (Ly6C++/CD43++). 

El patró d’expressió dels diferents tipus de monòcits ens fa pensar en una possible 

transició de monòcits clàssics a no clàssics durant els procés isquèmic, donant lloc a 

l’augment en la població CD11bhihg/CD43high  que observem a les 48h. En aquest sentit, 

hem aconseguit separar aquestes dues subpoblacions per a poder caracteritzar el seu patró 

d’expressió de citocines en resposta a diferents estímuls. La població de monòcits no 

clàssics (CD43high/Ly6C-) corresponen a un percentatge molt alt de la població 

CD43high/CD11bhigh i presenten un perfil més antiiflamatori i fagocític. 

 



 
 

 

 

Estudi de l’expressió de CD43 en el cervell de ratolins isquèmics. 

A partir d’aquests resultats ens vàrem plantejat l’estudi per western blot (WB) del 

CD43 en el cervell dels ratolins isquèmics. A partir de l’anàlisi a diferents temps, hem 

observat expressió basal de CD43 en el cervell i també hem observat la degradació del CD43 

en el còrtex ipsilateral dels ratolins afectats a 4 dies post-isquèmia. L’aparició de la fracció 

soluble d’aquesta proteïna, que s’ha descrit com el resultat de la proteolisi del dímer de 

membrana (Mambole et al. 2008) i que es troba en altes concentracions en circulació. La 

relació directa que hem observat entre la quantitat de fracció soluble i d’albúmina plasmàtica 

en el teixit, suggereix trencament de barrera hematoencefàlica, per esbrinar-ho hem fet un 

experiment injectant arabinosa intracarotídia per a produir un trencament de barrera 

hematoencefàlica focal, i així comprovar que la fracció soluble que observem per WB 

correspon a la fracció present en circulació i que, després del trencament de barrera produït 

per la lesió isquèmica, accedeix al parènquima cerebral. 

Pel que fa a la degradació de la proteïna de membrana del cervell, s’ha descrit que la 

Catepsina G proteolitza el CD43 donant lloc al fragment soluble (Mambole et al. 2008). En 

aquest sentit vàrem realitzar un experiment ex vivo amb Catepsina G i el seu inhibidor, i 

vàrem observar com la Catepsina G és capaç de proteolitzar el CD43 del cervell i que el seu 

inhibidor evita aquesta degradació. 

 A partir dels resultats obtinguts en relació al CD43, podem pensar que la població de 

monòcits CD11b high/CD43high pot tenir un efecte directe sobre la lesió isquèmica, ja que 

augmenta d’una manera proporcional al volum d’infart a les 48h. Aquest efecte pot donar-se 

per la infiltració a la regió de l’infart, ja sigui produint un efecte local per l’alliberació de 

determinades citocines o per la seva diferenciació que, partint de la base que aquesta 

població expressa CD11c, podria estar determinada a cèl·lula dendrítica i no a macròfag.  

 Pel que fa a la proteïna  al cervell, la principal pregunta a respondre és el tipus 

cel·lular que expressa la proteïna, per a poder determinar la implicació de la degradació 

d’aquesta a 4 dies post isquèmia. Aquesta degradació pot tenir com a objectiu principal 

d’activació de vies de senyalització d’aquetes cèl·lules, però també pot estar directament 

relacionada amb la mort cel·lular en la zona de l’infart.  

 

Objectiu 2: Identificar les poblacions de leucòcits infiltrants 

En aquest sentit, s’estudien les poblacions monocítiques que infiltren al cervell 

després de la isquèmia; comparant l’hemisferi ipsilateral amb el contralateral. Fins al moment 

no hem pogut identificar monòcits CD43+ al cervell, pel que proposem que el CD43 s’ha de 

proteolitzar per permetre la transmigració a través de l’endoteli vascular. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Objectiu 3: Estudiar com s’afecten les respostes anteriors interferint amb la via de 

senyalització de receptors d’immunitat innata de tipus TOLL (TLR) 
Apolipoproteïna E (ApoE): L’ApoE s’ha vist que és rellevant en un gran nombre de 

desordres del sistema nerviós central (SNC). A part del ja conegut paper en el metabolisme 

del colesterol, el paper de l’ApoE en la modulació de la inflamació i la oxidació és crucial per 

a avaluar els factors de risc de moltes malalties, ja que les funcions d’aquesta lipoproteïna 

estan estretament connectades amb citocines pro i antiinflamatòries (Zhang et al. Rev 2011). 

En el nostre laboratori disposem de ratolins knock-out per ApoE, i ens va semblar 

molt interessant pel nostre treball estudiar l’evolució de la lesió permanent (pdMCAo) en 

absència d’aquesta proteïna així com avaluar les possibles diferències en les cèl·lules del 

sistema immunitari, fent estudis per citometria de flux en sang total i ganglis cervicals i 

d’histologia del cervell en el punt final de l’experiment. L’estudi es va realitzar a 7 dies, fent 

mesures del volum d’infart a 24h, 4 i 7 dies i avaluació funcional (Tape test) a 4 i 7 dies.  Pel 

que fa al volum d’infart, els animals ApoE KO mostren un augment del dany després de la 

isquèmia que ja es veu en les primeres 24h i es manté als 4 dies. Pel que fa al dèficit 

neurològic, observem deficiències motores significativament més importants en els animals 

KO tant a 4 dies com a 7 dies.  

Per altra banda, també s’han realitzat estudis en cultiu primari d’astròcit d’aquests 

mateixos ratolins per a avaluar la seva resposta a LPS (lipopolosacàrid que s’utilitza com a 

model de reacció inflamatòria tant in vivo com in vitro) després de 8h de tractament. Hem 

observat que els cultius d’astrocits procedents de ratolins KO per ApoE mostren una resposta 

alterada a l’activació de TLR4, amb més producció d’mRNA de TNFα i Cox-2 i menys 

producció de MMP-9 i IP-10. En anteriors publicacions del grup, s’ha mostrat que la inducció 

de l’expressió dels gens de TNFα (Gorina et al 2010) i Cox2 (Font-Nieves et al. 2012) és 

depenent de la via de MyD88 i del factor de transcripció NFκB, cosa que suggereix que 

aquesta via està sobreactivada en les cèl·lules ApoE KO exposades a LPS. En aquest sentit, 

proposem que la inhibició de NFκB en aquests animals revertiria aquest efecte potenciador 

del dany isquèmic. 

 

Objectiu 4: Estudiar com s’afecten les alteracions immunològiques perifèriques en 

animals deficients en CD69. 
CD69: La proteïna CD69 és un dels primers marcadors d’activació leucocitària i 

s’expressa principalment en limfòcits B i T activats així com en Natural Killer (NK). Hem pogut 

disposar d’animals deficients en aquesta proteïna per a poder estudiar l’efecte d’aquesta en 

la isquèmia permanent. Com a primera aproximació, hem realitzat el mateix protocol i 

seqüències d’anàlisi per RM que amb els ratolins ApoE KO, i hem observat que malgrat que 

a les 24h, 4 dies, 7 dies i 10 dies no hi havia diferències significatives en el volum d’infart, la 

progressió de la lesió era significativament pitjor en els CD69KO que en els WT  

 



 
 

 

 

• RAG-/-: Per esbrinar el paper dels limfòcits hem treballat amb ratolins 

RAG-/-, que són ratolins deficients en la proteïna RAG, crucial per a 

la recombinació de TCR i IgGs; per tant, aquests ratolins només 

tenen cèl·lules de la línia mieloide i limfòcits Natural Killer, però no 

tenen cèl·lules T ni B. Els RAG(-/-) tenen infarts més petits que els 

WT, en canvi els RAG (-/-) que careixen de CD69, tenen infarts 

significativament més grans que els RAG (-/-), fet que suggereix un 

paper clau del CD69 en cèl·lules que no són limfòcits B o T 

Objectiu 5: Modificar les respostes anteriors utilitzant agents antiinflamatoris o 

potenciant vies antiinflamatòries 

Hemoxigenasa-1 (HO-1): Respecte a aquest apartat, hem volgut modificar l’expressió de la 

HO-1 (isoforma induïble de la hemoxigenasa que s’indueix al cervell després de la isquèmia i 

que podria tenir funcions beneficioses). Hem utilitzat un inhibidor de la HO-1, la protoporfirina 

de zinc i hem trobat un empitjorament del volum d’infart dels animals que en un principi ens 

va fer pensar en un possible efecte beneficiós de la  HO-1 en la isquèmia. Malgrat això, 

després hem vist que l’inhibidor era capaç d’induir l’expressió del mRNA i de la proteïna HO-

1 i que possiblement els efectes deleteris d’aquest fàrmac es deguin a que també augmenta 

l’expressió de citocines pro-inflamatòries com la IL-1β i el TNFα.  Per tant, hem considerat 

que aquest fàrmac no és apropiat pels estudis que volíem portar a terme. No obstant, el que 

sí ens sembla rellevant per la isquèmia és esbrinar per quin mecanisme s’indueix la HO-1. 

Donat que la IL-10 és un factor que es relaciona amb la inducció de HO-1 (Lee et al. 2002), 

hem estudiat l’expressió de HO-1 després de la isquèmia en ratolins IL-1O KO, i hem trobat 

que la HO-1 s’indueix però en menor grau en aquests animals que en les WT. La qual cosa 

mostra que la IL-10 participa en la inducció de HO-1 post-isquèmica però no és l’únic factor . 
L’expressió de HO-1 està regulada per factors de transcripció que l’indueixen, com Nrf2, i per 

repressors, com Bach-1. Hem identificat que el factor Bach-1es degrada després de la 

isquèmia, la qual cosa podria ser responsable de la inducció de HO-1 en aquestes 

condicions.  

Interleucina-10 (IL-10): La IL-10 és una citocina de caràcter anti-inflamatori que augmenta la 

seva expressió en models d’isquèmia (Strle et al, 2001). S’ha descrit que tant l’administració 

de la citoquina (Spera et al., 1998), com la sobreexpressió gènica (Ooboshi et al., 2005) 

mostren efectes beneficiosos en models animals.  

Per aquests motius hem volgut estudiar l’evolució de la lesió isquèmica cortical permanent 

(pdMCAo) en ratolins IL-10 KO, realitzant el protocol amb mesures per RM a 24h, 4 i 7 dies 

del volum d’infart i test neurològic. Pel que fa al volum d’infart, observem a la figura que es 

mostra, com els animals IL-10 KO presenten un major volum d’infart en tots els temps 

analitzats però que a 4 dies és on trobem les diferencies més importants.  



 
 

 

 
L’anàlisi per RT-PCR a 4 dies de l’expressió de diferents molècules implicades en el procés 

inflamatori ens va permetre veure un augment significatiu de TNF-α, MMP-9, IL1beta, IL-27 

en l’hemisferi ipsilateral dels ratolins IL10-KO. Per altra banda vàrem veure com, en 

l’hemisferi contralateral, els ratolins IL-10 KO tenen més IL-12, que és una molècula 

clarament proinflamatòria. Aquest resultat aniria en concordança amb resultats obtinguts in 

vitro en el nostre laboratori on, en cultius primaris d’astròcits estimulats amb LPS, aquests 

alliberen IL-12. Si tenim en compte que a 4 dies en la zona de l’infart ja casi no queden 

astròcits, això ens indicaria que els astròcits podrien respondre a IL-10, donat que expressen 

el seu receptor i que aquesta atenuaria l’expressió de IL-12 que, en canvi, es troba 

augmentada en els KO. A més a més els ratolins IL10 KO alliberen més IL-12 d’una manera 

basal, donat que no tenen l’efecte inhibidor de la IL-10 sobre aquesta via.  

 
 



 
 

 

 

 
 

 

A partir dels estudis realitzats amb els ratolins IL-10 KO, hem pogut observar la implicació 

d’aquesta citocina antiinflamatòria en el procés isquèmic cerebral. Tant en el fet que aquests 

animals tinguin un volum d’infart més gran com en el fet que expressin més marcadors 

d’inflamació com el TNFα o la MMP9 entre d’altres. 
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