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“Some of the best lessons we ever learn are learned from past mistakes. The error of 

the past is the wisdom and success of the future”  

(Algunes de les millors lliçons s’aprenen d’errors passats. L’error del passat és la 
saviesa del futur) 

Dale Turner 
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CAPÍTOL 1: MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES 
 

1.1. INTRODUCCIÓ I TIPUS DE LES MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES 
 

Una malaltia mental o trastorn psiquiàtric és un estat mental que té com a conseqüència una 

alteració greu del pensament, sentiments, emocions o conducta del afectat. Aquestes 

malalties tenen etiologies complexes i solen ser multifactorials, amb una gran varietat de 

factors genètics, epigenètics i ambientals detonants a considerar. El diagnòstic es basa en la 

descripció de símptomes i no en la seva etiologia, cosa que provoca que moltes vegades 

diferents patologies se solapin, o que símptomes oposats estiguin presents en una mateixa 

patologia (Nestler and Hyman, 2010). 

Aquest treball es centra en tres desordres amb una alta prevalença i comorbiditat com són 

l’esquizofrènia, els trastorns de l’humor i d’ansietat que descriurem breument a continuació. 

 

1.1.1. ESQUIZOFRÈNIA 
 

És un síndrome amb una prevalença del 1% arreu del món. Als inicis del diagnòstic de 

l’esquizofrènia es va denominar demència precoç (Insel, 2010).  

El diagnòstic se sol fer entre els 20-30 anys amb l’aparició dels símptomes, però es creu que és 

una patologia que s’origina durant el desenvolupament, i el diagnòstic s’hauria de veure més 

com un estadi tardà de la patologia que com l’inici. Es caracteritza per ser una patologia 

episòdica, persistent i progressiva, ja mai es torna al estat inicial. És un síndrome on s’engloben 

una col·lecció de símptomes i signes d’etiologia desconeguda, que es s’agrupen en tres grans 

grups diferenciats (Nestler and Hyman, 2010): 

- Símptomes positius: són les al·lucinacions i deliris, experiències que no són 

característiques d’un estat mental sa.  

- Símptomes negatiu: són els que es produeixen per un dèficit de la funció normal com 

un baix comportament afectiu, una parla empobrida, comportament asocial i una 

disminució de la motivació. 

- Símptomes cognitius: inclouen dèficits en la consciència i la memòria de treball. 

La majoria d’antipsicòtics utilitzats actualment són efectius contra els símptomes positius però 

no contra els negatius ni cognitius (Kandel, 2013). 

Pel que fa les anormalitats neuroanatòmiques presents en pacients d’esquizofrènia es 

caracteritza per alteracions a la matèria blanca i grisa especialment al còrtex prefrontal (PFC – 

Prefrontal cortex), el temporal (amígdala i hipocamp) i el tàlem, tot això acompanyat d’un 

augment del volum dels ventricles. A més de les alteracions es produeix una reducció del 
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còrtex que es deu a una disminució de dendrites, axons i sinapsis (neuròpil) i no per mort 

cel·lular, provocant un augment de la densitat cel·lular (Harrison, 1999; Schmidt and Mirnics, 

2014).  

 

1.1.2. TRASTORNS DE L’HUMOR I ANSIETAT 
 

Els trastorns de l’humor i ansietat són els més abundants de totes les patologies 

psiquiàtriques. En les dues hi ha uns símptomes centrals amb un gran component emocional i 

que estan acompanyats per anormalitats fisiològiques, cognitives i de comportament. Aquests 

dos grups de patologies solen anar junts perquè impliquen estats emocionals negatius i els 

mateixos circuits neurals, incloent l’amígdala, el còrtex cingulat anterior (ACC – Anterior 

cingulate cortex) i l’hipocamp hi estan involucrats. A més, sembla que hi ha un gran 

solapament en els factors de risc, i s’ha vist que aproximadament un 60% de pacients amb 

depressió pateixen ansietat (Kandel, 2013).  

 

1.1.2.1. Trastorns de l’humor  
 

Al s. 5 AC Galè de Pèrgam va dir que l’humor de les persones depenia de l’equilibri entre 

quatre humors així que el que ells anomenaven melancholia  estava produït per un excés de 

bilis negre que provocava tristesa. Molt ha avançat la ciència des de que els grecs van definir el 

que per ells era la depressió. Actualment, es divideixen en dos grans grups: la depressió 

unipolar i la depressió bipolar. Les dues patologies són cícliques, i es caracteritzen per 

presentar episodis puntuals seguit d’èpoques en què l’individu es troba en estat basal (Nestler 

et al., 2002). 

La depressió unipolar o major (MDD – Major depressive disorder) es caracteritza pel mal 

humor, angoixa, anhedonia, tristesa, irritabilitat acompanyat de símptomes fisiològics i 

problemes cognitius. La prevalença d’aquesta malaltia és molt més alta, aproximadament 16% 

als Estats Units afectant més a dones que homes, i es diagnostica aproximadament als 25 anys 

(Krishnan and Nestler, 2008). 

El trastorn bipolar es caracteritza per combinar episodis de depressió amb episodis de mania 

(eufòria, irritabilitat, impulsivitat, optimisme extrem, problemes cognitius i, fins i tot, estats 

psicòtics). Afecta aproximadament a un 1% de la població i sol apareix a partir dels 20 anys. 

S’ha vist que les regions que presenten més anormalitat són aquelles involucrades en les 

emocions i la cognició. Mitjançant estudis de neuroimatge s’ha vist que una regió molt 

afectada és el còrtex cingulat anterior, acompanyada d’una hiperactivitat de l’amígdala i una 

disminució de l’activitat a l’hipocamp (Kandel, 2013).  
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1.1.2.2. Trastorns d’ansietat  
 

L’ansietat és una resposta que es manté al llarg del temps de senyals de perill que pot provenir 

d’un perill real o de factors que poden tenir conseqüències adverses. Pot ser una resposta 

adaptativa, per la supervivència en situacions perilloses però quan aquesta persisteix més enllà 

del risc o quan és desproporcionada, es produeix la patologia. L’ansietat és el símptoma comú 

en el conjunt de patologies anomenades trastorns d’ansietat que agrupen pànic, desordre 

post-traumàtic (PTSD – Post Traumatic Stress Disorder), trastorn obsessiu-compulsiu (OCD – 

Obsessive-compulsive disorder) i fòbies (Kandel, 2013).  

Els desordres d’ansietat són la patologia psiquiàtrica més comuna, apareixen entre un 10-30% 

en la població general, i l’inici s’estima als 11 anys. Persones afectades mostren una sensació 

desmesurada de por, tensió motora, hiperactivitat autònoma i vigilància exagerada, i molt 

sovint segueix a episodis de depressió. 

 

1.2. FACTORS ETIOLÒGICS DE LES MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES 
 

Durant molt de temps s’ha intentat buscar la clau d’aquestes malalties, però no s’ha 

aconseguit trobar un únic factor causant. Realitzant estudis genètics, es va veure que tant en 

l’esquizofrènia com en els trastorns de l’humor, el component genètic sol no podia explicar el 

100% de casos d’aquesta malaltia, de fet, es calcula que per l’esquizofrènia el component 

genètic és aproximadament el 80%, mentre que en la depressió major correspon a un 40% 

aproximadament igual que en trastorns d’ansietat (Harrison and Weinberger, 2005; Krishnan 

and Nestler, 2008; Leonardo and Hen, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. L’ambient predisposa a una patologia, i la susceptibilitat genètica especifica la 
manifestació de la malaltia. Diferents factors ambientals poden predisposar a una patologia, però 
sense determinar la patologia. L’especificitat apareix de la genètica individual (mutacions 
predisposants, polimorfismes d’un sol nucleòtid (SNPs) o variacions en el nombre de còpies (CNVs)), 
i la interacció gen x ambient conjuntament provoca una bateria de símptomes. La combinació de 
diferents manifestacions fenotípiques les classifiquen i les agrupen per formar un diagnosi de la 
malaltia. Adaptat de Horvath and Mirnics 2014  
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Per això, cada vegada està més acceptat que aquestes malalties es produeixen per la 

combinació d’una susceptibilitat genètica i factors ambientals l’anomenada hipòtesi “doble 

cop” (Two-hit hypothesis) (Bayer et al., 1999). En els últims temps, s’ha acabat de perfilar 

aquesta teoria, postulant que el primer impacte, produït durant el desenvolupament, provoca 

una sensibilització del sistema de manera que un segon insult és el que acaba desenvolupant la 

patologia (Meyer, 2014). L’anàlisi de diferents patologies ha mostrat un solapament de factors 

ambientals i genètics, per això s’especula que el moment, la freqüència i la magnitud del insult 

ambiental predisposa l’organisme, però que és possible que sigui la susceptibilitat genètica de 

l’individu el que acabi definint el fenotip que s’observarà (Fig.1) (Horvath and Mirnics, 2014). I 

quan hi ha una acumulació de diferents susceptibilitats que convergeixen en una via molecular 

comuna s’acaba desenvolupament, per això cal la desregulació de diferents gens. 

 

1.2.1. GENÈTICA DE LES MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES  
 

Des de l’inici s’ha intentat buscar una base genètica que expliqués aquestes malalties, però 

s’ha vist que rarament una sola mutació pot explicar aquest desordres heterogenis. Els primers 

estudis realitzats analitzant els llinatges familiars de persones malaltes amb els que es van 

poder identificar algunes mutacions hereditàries com és el cas del gen DISC1 (Disrupted-in-

Schizophrenia 1) o delecions al cromosoma 22q11.21 en esquizofrènia (Kirov et al., 2005) o 15q 

en depressió (Cohen-Woods et al., 2013). 

Amb l’avanç de les tècniques de seqüenciació de genoma (GWAS – Genome-Wide Association 

Studies) s’han descobert altres fonts de variabilitat genètica i fenotípica com són els 

polimorfismes d’un sol nucleòtid (SNP - Single Nucleotid Polimorfism) i les variacions en el 

nombre de còpies (CNV - Copy Number variation) (Feuk et al., 2006). 

Els SNP consisteixen en canvis puntuals de bases en el genoma. Són comuns i molts són 

benignes però se n’han trobat bastants que augmenten el risc de patir alguna malaltia 

psiquiàtrica (Ansorge et al., 2007; Cohen-Woods et al., 2013; Serretti and Fabbri, 2013). Els 

CNV són reordenacions cromosòmiques de segments llargs de DNA (des de 1000 fins milions 

de parells de bases) que poden ser delecions, duplicacions, inversions o translocacions. Se’n 

poden trobar més de 1000 en el genoma (Malhotra and Sebat, 2012). Els estudis han revelat 

que els relacionats amb patologies solen ser grans i poc freqüents i concentrats en regions 

calentes del genoma. Se n’han trobat en pacients depressius (11q25, 15q11.2, 22q11) i 

esquizofrènics i bipolars (1q21.1,11q25, 15q11.2, 22q11) amb molts CNV comuns en les dues 

patologies (Malhotra and Sebat, 2012).  

La majoria de gens que s’han proposat com a candidats s’ha vist que estan relacionats amb el 

desenvolupament neuronal, plasticitat sinàptica i sinaptogènesi i neurotransmissors, com per 

exemple són DISC1, la Neuregulina 1, la Reelina, la Disbindina, la Glutamat descarboxilasa 67 

(GAD67 – Glutamic acid decarboxylase 67), el factor neurotròfic derivat del cervell (BDNF – 

Brain derived neurotrophic factor), la triptòfan hidroxilasa (TPH - Tryptophtan hydroxylase) o  el 

receptor de la serotonina 1A (5-HT1A) entre d’altres (McGonigle et al., 2014; Schmidt and 

Mirnics, 2014). 
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Sembla que aquestes variacions de diversos gens convergeixen en clústers afecten la 

senyalització intracel·lular, la plasticitat sinàptica o processos del desenvolupament (Gilman et 

al., 2012; Fromer et al., 2014). De fet, un estudi ha publicat que almenys 5 desordres 

(Esquizofrènia, trastorn bipolar, depressió, autisme i dèficit d’atenció) comparteixen diferents 

factors genètics de risc, això podria explicar que molts dels símptomes són compartits entre 

patologies (Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics et al., 2013). 

Una característica de moltes malalties psiquiàtriques és la baixa fecunditat dels individus, per 

això es creu que aquestes mutacions podrien ser mutacions de novo, és a dir, que es 

produeixen a l’individu però no està present en cap dels progenitors (Fromer et al., 2014). A 

més, també s’ha vist que entre diferents teixits d’un mateix individu existeixen diferències, i 

fins i tot s’ha vist aquest mosaïcisme entre neurones d’un mateix individu (McConnell et al., 

2013). 

 

1.2.2. FACTORS AMBIENTALS DE RISC 
 

Els estudis epidemiològics han considerat com a factors de risc per l’aparició d’esquizofrènia 

com la vida a la ciutat, infeccions prenatals, malnutrició, abús del cànnabis, hipòxia prenatal... 

(Horvath and Mirnics, 2014). Una de les conseqüències més importants d’aquests factors 

ambientals sobre l’organisme és el canvi d’expressió de determinats gens, el que es coneix 

com a epigenètica. A continuació repassarem alguns dels canvis epigenètics observats a les 

malalties psiquiàtriques i dos dels factors ambientals més estudiats, l’activació del sistema 

immunitari i l’estrès. 

 

1.2.2.1. Epigenètica 
 

L’epigenètica descriu canvis en la cromatina que alteren la freqüència de transcripció d’un gen 

sense canviar-ne la seva seqüència, regulant el pas de cromatina “activa” a “inactiva”. Al DNA 

existeixen unes zones anomenades illes CpG (Citosina – Fosfat – Guanina) que són zones riques 

en el doblet CG que es localitzen en un alt percentatge als promotors. La regulació es fa amb 

l’adició del grup metil a la citosina, provoquen la compactació del DNA per part dels enzims 

DNA metiltransferases (DNMT – DNA methyl-transferases). Per activar aquesta zona, hi ha 

enzims encarregats de treure grups metils de les illes CpG les DNA desmetilases (DNA DMasa – 

DNA demethylase). A més les histones poden ser modificades afegint grups acetil per part 

d’uns altres enzims encarregats d’afegir grups acetil les acetiltransferases d’histona (HAT – 

Histone Acetyl Transferase) i treure metils les desmetilases d’histona (HDM – Histone 

Desmetilase) a les histones. Quan es troba acetilada i desmetilada, la cromatina està oberta i 

els factors de transcripció són capaços d’entrar i començar la transcripció. Per tornar a l’estat 

d’inactivació, hi ha les desacetilases d’histona (HDAC – Histone DesAcetilases) que retiraran els 

grups acetil de les histones i una altra vegada DNMTs s’encarregaran de tornar a metilar els 

promotors (Fig.2).  
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Aquest procés s’ha vist que és necessari per la diferenciació del sistema nerviós, així com per 

processos de memòria i aprenentatge (Tsankova et al., 2007; Grayson and Guidotti, 2013), 

però també s’ha proposat com a responsable de la disminució de gens relacionats amb la 

neurotransmissió GABAèrgica com GAD67 o la Reelina que s’observa en pacients 

esquizofrènics (Impagnatiello et al., 1998; Guidotti et al., 2000; Grayson et al., 2005). A més, 

s’ha vist que aquestes proteïnes colocalitzen amb DNMT1, i que l’augment dels nivells 

d’aquesta proteïna es correlaciona amb la disminució de Reelina i GAD67 (Ruzicka et al., 2007). 

A més s’ha vist que alguns antipsicòtics com és el cas de l’àcid Valproic (VPA – Valpronic acid) 

que produeix la inhibició de HDAC amb un augment de l’àcid γ-aminobutíric (GABA – gamma-

Aminobutiric acid) a través de l’augment de l’expressió de GAD67 (Grayson and Guidotti, 

2013). 

Pel que fa la depressió, també s’ha vist que hi ha un augment de la metilació en models de 

depressió per estrès i que el tractament amb antidepressiu ho pot revertir (Tsankova et al., 

2006), i fins i tot, s’ha vist un efecte a llarg termini ja que quan l’estrès es produeix postnatal 

els efectes epigenètics encara es poden apreciar durant l’edat adulta (Weaver et al., 2004; 

Tsankova et al., 2007). 

Figura 2. Regulació epigenètica a la depressió. Els nivells de transcripció de gens involucrats en la 
plasticitat produïda per l’estrès o els antidepressius poden regular la remodelació de la cromatina 
amb la regulació de diferents enzims. (a) La metilació de les histones en residus específics de lisina 
s’associa a la cromatina compacte (heterocromatina) i és important per la repressió de l’expressió de 
gens després de l’estrès crònic per derrota (Chronic defeat stress). Els més i els menys indiquen 
activació o inhibició d’un procés concret. (b) En canvi, la repressió d’altres gens es pot produir per la 
metilació de citosines a les illes CpG del promotor, atraient proteïnes involucrades amb la repressió 
de la transcripció com SIN3A, la proteïna d’unió al metil-CpG (MeCP2 – metil-CpG binding protein 2) i 
HDACs. La metilació del promotor del gen del receptor de glucocorticoides es produeix en cries de 
rata amb una baixa cura materna. Tot i això, aquesta metilació es pot revertir amb els enzims 
responsables de desmetilar el DNA. (c) L’acetilació d’histones, catalitzada per una acetiltranserasa 
està associada amb el descondensament de la cromatina (eucromatina), i amb un augment de 
l’activitat transcripcional. HDAC mostra propietats antidepressives. Ac, acetil; Me, metil. Adaptat de 
Krishnan and Nestler, 2008 (Krishnan and Nestler, 2008). 
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1.2.2.2. Sistema immunitari  
 

Ja fa casi un segle, que amb la gran pandèmia de grip del 1918 que Karl A. Menninger va 

associar aquesta pandèmia amb un grup de pacients que van ingressar al seu hospital 

psiquiàtric (Meyer, 2014). Molt ha avançat la recerca en aquest cap des d’aquest primer indici.  

Estudis epidemiològics mostren que fills de mares que han patit algun tipus d’infecció durant 

el segon trimestre embaràs tenen més probabilitats de patir esquizofrènia (Brown and 

Patterson, 2011). Tot i que l’esquizofrènia pot ser la patologia amb la que s’ha relacionat més 

aquest fenomen, s’ha vist que els processos inflamatoris estan implicats ens múltiples 

desordres psiquiàtrics, incloent depressió, trastorn bipolar, demència, malalties degeneratives 

o ansietat entre d’altres (Feigenson et al., 2014). 

Per poder estudiar aquest procés amb animals de laboratori es va desenvolupar un protocol 

anomenar activació immunitària maternal (MIA – Maternal Immune Activation) que consisteix 

en desenvolupar una procés inflamatori a la mare per afectar el desenvolupament del sistema 

nerviós del fetus o embrió (Feigenson et al., 2014). S’ha vist que les cries presenten alteracions 

neuroantòmiques, electrofisiològiques i en neurotransmissió GABAèrgica i dopaminèrgica 

semblants a les que presenten els pacients esquizofrènics (Fatemi et al., 1999; Meyer and 

Feldon, 2012; Meyer, 2014). El mecanisme pel qual es produeix aquest fenomen sembla ser 

per les citocines produïdes per la mare i no perquè l’agent infecciós travessi la placenta tot i 

que hi ha estudis contradictoris (Feigenson et al., 2014). Les citocines són molècules 

importants per la comunicació en el sistema immunitari, i s’ha vist que són necessàries pel 

correcte desenvolupament del cervell, però s’ha vist que estan alterades en pacients 

esquizofrènics i alteracions en els nivells de citocines poden ser perjudicials. Sembla que a més 

d’alterar les citocines, la infecció podria actuar sobre la micròglia deixant-la sensibilitzada sent  

més fàcilment activada amb una resposta exagerada per insults posteriors afectant processos 

com la poda sinàptica i la transmissió glutamatèrgica. 

 

1.2.2.3. Estrès 
 

Un dels factors ambientals més importants és l’estrès, no només per aquestes patologies si no 

també s’ha relacionat amb moltes altres patologies. A l’organisme un factor estressant es 

tradueix en un augment de l’eix hipotàlem-pituitària-supradrenal (HPA), que provoca un 

augment dels nivells de glucocorticoides (GC). De fet s’ha vist que un estrès puntual és bo per 

l’organisme, però quan es torna crònic és molt perjudicial. 

L’estrès està molt relacionat amb la depressió, ja que de fet la majoria de models animals de 

depressió són provocats per l’aplicació d’un estrès a l’animal. S’ha vist que pacients depressius 

tenen un augment de GC en sèrum, a més GC provoca una disminució de la neurogènesi, 

atrofia de l’hipocamp i de les dendrites (Krishnan and Nestler, 2008). A més com ja em dit a 

l’apartat anterior, també efecte a nivell de regulació epigenètica.  
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En el cas de l’esquizofrènia, sembla que aquest tindria un paper durant el desenvolupament, 

fent més susceptible a l’individu o sent el desencadenant del trastorn un cop ha esta 

sensibilitzat (Giovanoli et al., 2013). S’ha vist que en aquests malalts l’eix HPA també és 

hiperactiu, així com una disminució de receptors de GC (GR) en pacients esquizofrènics 

(Walder et al., 2000; Webster et al., 2002). Una de les hipòtesis és que l’estrès podria alterar la 

transmissió glutamatèrgica, ja que s’ha vist que la corticosterona altera la composició dels 

receptors NMDA (Sanacora et al., 2008; Cohen et al., 2011; Popoli et al., 2012; Buret and van 

den Buuse, 2014). 

 

1.3. TEORIES SOBRE L’ETIOLOGIA DE LES MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES   
 

1.3.1. ESQUIZOFRÈNIA 
 

Quan s’estudia les alteracions de la neurotransmissió en pacients d’esquizofrènia es veu que hi 

ha una disfunció dopaminèrgica, glutamatèrgica i GABAèrgica, a partir de les quals, s’han 

formulat les tres principals teories sobre l’etiologia de l’esquizofrènia. 

La hipòtesi dopaminèrgica (Meltzer and Stahl, 1976; Davis et al., 1991; Eyles et al., 2012) 

proposa que una hiperactivitat dopaminèrgica de la via mesolímbica provoca els símptomes 

positius, mentre que una hipoactivitat dopaminèrgica mesocortical explica els símptomes 

negatius i cognitius, i que aquestes alteracions són per problemes en l’ontogènia del sistema 

dopaminèrgic. Un dels principals punts a favor d’aquesta hipòtesi és que la majoria dels 

antipsicòtics bloquegen els receptors dopaminèrgics D2 (Coyle, 2006). 

La següent teoria formulada va ser la hipofunció dels receptors de NMDA (N-Metil-D-Aspartat) 

(Javitt, 1987; Coyle, 1996, 2006; Snyder and Gao, 2013). Els primers indicis es van obtenir quan 

antagonistes de NMDAR com la ketamina provocaven els símptomes negatius i parcialment 

positius dels pacients esquizofrènics (Krystal et al., 1994). Molts estudis han mostrat 

alteracions moleculars, cel·lulars i de comportament associats a l’esquizofrènia per culpa d’una 

hipofunció NMDAR (Akbarian et al., 1996; Mohn et al., 1999; Moghaddam, 2003; Emamian et 

al., 2004; Harrison and Weinberger, 2005; Kristiansen et al., 2007; Weickert et al., 2013). A 

més, molts compostos capaços de revertir els símptomes en ratolins amb comportaments 

esquizofrènics com la D-cicloserina, la glicina o la D-serina, són compostos que s’uneixen al lloc 

de modulació de la glicina (GMS – Glycine Modulatory Site) del receptor NMDAR amplificant-

ne la transmissió (Coyle, 2006). Aquesta teoria diu que els símptomes negatius són 

directament produïts per la hipofunció mentre que els positius són indirectes per una mala 

regulació de la transmissió dopaminèrgica (Snyder and Gao, 2013). 

Per acabar, la última hipòtesi a aparèixer va ser la que proposava que una hipofunció 

GABAèrgica era l’arrel de la patologia (Benes and Berretta, 2001; Lewis et al., 2005; Schmidt 

and Mirnics, 2014). Aquesta hipòtesi es basa en què una hipofunció del sistema GABAèrgic 

cortical (Impagnatiello et al., 1998; Guidotti et al., 2000; Mirnics et al., 2000; Hashimoto et al., 

2003b; Fatemi et al., 2005; Hashimoto et al., 2008; Schmidt and Mirnics, 2014) provoca una 
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desincronització de les neurones GABAèrgiques i com a conseqüència una hiperexcitabilitat de 

les neurones glutamatèrgiques piramidals (Kwon et al., 1999; Lewis et al., 2005; Ferrarelli et 

al., 2008) que acaben provocant les alteracions en el sistema dopaminèrgic que seran les que 

provocaran els símptomes positius i negatius de la malaltia. S’ha vist que una de les principals 

característiques de l’esquizofrènia com és l’alteració de la sincronització de les ones gamma 

que estan regulades majoritàriament per les interneurones que expressen parvalbúmina (PV) 

(Spencer et al., 2003) i que estan relacionades amb la memòria de treball, un dels dèficits 

presents en els pacients d’esquizofrènia (Howard et al., 2003). 

 

Tot i que aquestes tres teories s’ha presentat per separat, s’ha proposat ajuntar-les aquestes 

en una (Olney and Farber, 1995; Nakazawa et al., 2012). Aquesta teoria postula que la 

hipofunció de NMDAR es produeix a les interneurones corticals. Estudis que recolzen aquesta 

teoria mostren que l’eliminació de NMDAR en interneurones PV+ presenta fenotips 

esquizofrènics quan aquests s’inactiven en edats postnatals però no més tard (Belforte et al., 

2009) i que provoca alteracions de les oscil·lacions gamma provocant desincronització (Carlen 

Figura 3. Una cascada bioquímica. La neurona es dispara (1) i la senyal arriba a la sinapsis 
alliberant glutamat (2). Els receptors NMDA de les neurones GABAèrgiques són anormals i 
no permeten la unió correcta i la neurona no allibera GABA (4). La neurona excitadora rep 
glutamat però no GABA (5) de manera que augmenta l’excitació de la neurona que 
projecta al tronc de l’encèfal (6). Un excés de glutamat sobreestimula les neurones 
dopaminèrgiques i GABAèrgiques (7). Aquesta neurona GABAèrgica produeix una inhibició 
exagerada sobre diferents neurones dopaminèrgiques (8) que provoquen una 
hipoactivació del còrtex prefrontal (9) provocant els símptomes negatius de 
l’esquizofrènia. La hiperactivitat dopaminèrgica incrementa la senyal al mesencèfal de 
manera que n’augmenta la senyal provocant un excés de dopamina responsable dels 
símptomes positiu (10). Adaptat de (Elert, 2014). 
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et al., 2012; Kocsis, 2012), i que l’administració d’antagonistes de NMDAR, que afecten més a 

les interneurones (Grunze et al., 1996), provoca hiperactivitat cortical (Jackson et al., 2004). 

Per tot això, la visió actual és que per la interacció genètica i ambiental durant el 

desenvolupament, la neurotransmissió glutamatèrgica de les interneurones, especialment les 

PV+ que són més sensibles, queda alterada i provocant dèficits de sincronització i d’inhibició 

de les neurones piramidals que provocaran un augment de l’excitabilitat de les neurones 

piramidals que mitjançant les seves projeccions corticotalàmiques i corticolímbiques 

provocaran la hiperdopaminèrgia al nucli accumbens i una falta d’activitat al còrtex prefrontal 

(Fig.3).  

 

1.3.2. TRASTORNS DE L’HUMOR: DEPRESSIÓ I ANSIETAT 
 

L’anomenat sistema límbic del que formen part estructures com l’hipocamp, l’amígdala, el 

cingulat o el tàlem se’ls ha implicat en la regulació de les emocions i per tant en l’etiologia dels 

trastorns de l’humor. Aquestes zones del cervell estan altament regulats per nuclis del 

mesencèfal i del tronc de l’encèfal com l’àrea tegmental ventral (VTA – Ventral tegmental 

area), els nuclis dorsals de la Rafe (DRN – Dorsal raphe nucleus) i el Nucli Ceruli (LC - Locus 

Coeruleus) que alliberen dopamina, serotonina i noradrenalina, i es creu que aquests nuclis són 

els encarregats de regular l’estat d’ànim (Ansorge et al., 2007; Krishnan and Nestler, 2008). 

La majoria de teories sobre l’origen de la depressió s’han fet veient els efectes que produïen 

els antidepressius. Per això, la primera teoria que es va formular va ser que la depressió estava 

produïda per nivells baixos de monoamines, ja que una de les accions dels fàrmacs és 

provocar-ne un augment dels nivells Un fet curiós és que encara que augmentin els nivells de 

monoamines, els antidepressius com els inhibidors selectius de la serotonina (SSRI – Selective 

Serotonin Re-Uptake inhibidors) no funcionen immediatament, i això es creu que és perquè 

l’increment inicial de serotonina produeix una retroalimentació negativa per part dels 

autorreceptors que disminueixen la producció de serotonina i no és fins al cap d’unes quantes 

setmanes que DRN torna a produir de manera normal els nivells de serotonina. Les 

monoamines s’ha vist que a més d’actuar de neurotransmissors també que actuen com a 

factors tròfics durant el desenvolupament que té conseqüències a l’adult, com per exemple, 

una disminució de la taxa descàrrega de les neurones serotoninèrgiques del DRN que provoca 

baixos nivells de serotonina (5-HT) (Kinney et al., 1997; Parks et al., 1998; Gross et al., 2002; 

Holmes et al., 2003; Lira et al., 2003; Ansorge et al., 2004; Nakamura et al., 2006). 

Tot i això existeixen més teories sobre l’etiologia de la depressió, com la teoria dels factors 

neurotròfics. BDNF és un factor neurotròfic que està disminuït en pacients depressius, que 

disminueix l’expressió a conseqüència d’un estrès (Nestler et al., 2002; Duman and Monteggia, 

2006) i que a més d’augmentar-ne els nivells és necessari per l’acció dels antidepressius 

(Monteggia et al., 2004; Monteggia et al., 2007). BDNF regula la neurogènesi adulta, que 

també s’ha relacionat com una possible causa de la depressió ja és necessària per l’efecte 

d’alguns antidepressius (Santarelli et al., 2003; David et al., 2009) però estudis recents han vist 

que pot ser un mecanisme de protecció més que una de les causes (Snyder et al., 2011). 
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Com ja hem dit abans, l’alta comorbiditat i els circuits involucrats fa pensar que la depressió i 

l’ansietat poden tenir una etiologia comuna. A més, la majoria de tractaments utilitzats poden 

ser utilitzats per les dues patologies, excepte les Benzodiazepines, que són ansiolítics i 

potencien l’activitat de GABAA (Kandel, 2013). Per això una de les teories que existeix és a 

causa d’una disfunció GABAèrgica, de fet, s’ha vist que hi ha una disrupció de la connexió 

inhibitòria entre PFC i l’amígdala eleva l’ansietat en models animals (Tan et al., 2012) . 

Encara que ningú nega el paper important de les monoamines en la regulació de l’humor i 

l’ansietat, en els últims anys s’ha proposat que la neurotransmissió glutamatèrgica pot tenir un 

paper molt important en la patofisiologia dels trastorns de l’humor i ansietat. El glutamat els 

neurotransmissor excitador més important del sistema nerviós, i un desequilibri entre 

l’excitació/inhibició també s’ha pensat que pot regular l’humor. S’han vist canvis en els nivells 

de proteïnes relacionades com receptors de glutamat en pacients depressius i amb ansietat, a 

més s’ha vist que antagonistes de NMDAR tenen efecte antidepressiu o que hi ha una 

disminució de la transmissió glutamatèrgica en models animals d’ansietat i depressió, a més, 

un dels detonants d’aquestes patologies com és l’estrès s’ha vist que altera la 

neurotransmissió glutamatèrgica (Sanacora et al., 2008; Marrocco et al., 2012; Popoli et al., 

2012). 

 

1.4. MODELS PER L’ESTUDI DE MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES 
 

Intentar modelar les malalties psiquiàtriques humanes en animals és un gran repte pel poc 

coneixement que disposem sobre l’origen, la genètica i la patologia d’aquestes malalties. A 

això cal sumar-hi, la manca d’un diagnòstic clar i objectiu, ja que se sol basar en l’observació 

subjectiva dels símptomes i curs de la malaltia cosa que és complicada ja que moltes vegades 

els límits entre diferents patologies o diferents subtipus és molt difús, de manera que moltes 

vegades es parla més de síndrome que d’una patologia en concret (Nestler and Hyman, 2010).  

Com a conseqüència, els models animals presenten bastantes limitacions, ja que un model 

rarament podrà agrupar tot el conjunt de símptomes que determinen el diagnòstic d’una 

malaltia psiquiàtrica i molts d’ells (com són les al·lucinacions, la tristesa, suïcidi o la culpa) són 

complicats de determinar en un animal tot i que hi ha aproximacions raonables. A més hi ha 

una limitació biològica en l’actual classificació de les malalties psiquiàtriques, ja que en les 

guies que marca el sistema de diagnosi més utilitzat, el  manual diagnòstic i estadístic dels 

trastorns mentals (DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), un mateix 

desordre es pot caracteritzar per símptomes oposats mentre que molts símptomes estan 

compartits en diferents desordres. Per exemple DSM IV inclou a la depressió tan un augment 

com disminució de l’apetit, insomni com excés de dormir i agitació com disminució de 

moviment (McGonigle et al., 2014), mentre que les alteracions de la son, canvis d’humor i 

dèficits cognitius estan compartides per diferents patologies (Donaldson and Hen, 2014). Un 

altre problema d’aquests models és la poca extrapolació que es pot fer a nivell humà dels 

símptomes i dels tractaments. 
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Tot i això són eines molt útils que han permès gran avenços en la validació i exploració de 

mutacions genètiques identificades en pedigrins o estudis poblacionals, així com l’estudi dels 

mecanismes moleculars i l’avaluació de possibles tractaments (Donaldson and Hen, 2014).  

A l’hora d’elaborar un model és interessant que derivi d’un risc plausible, d’un agent causant o 

que presenti algunes de les característiques que té la patologia humana. Els animals s’han 

generat per diferents mètodes, des de genètics, lesions cerebrals i manipulacions ambientals i 

farmacològiques, i en els últims anys s’ha desenvolupat la tècnica d’optogenètica que està 

demostrant ser una gran eina per l’estudi del funcionament dels circuits cerebrals (Nestler and 

Hyman, 2010). 

A continuació repassarem alguns models i testos que s’utilitzen per estudiar diferents aspectes 

de les malalties psiquiàtriques, centrant-nos en les que són objectiu d’estudi d’aquesta tesi, 

l’esquizofrènia i els trastorns de l’humor (Nestler and Hyman, 2010). 

 

1.4.1. ESQUIZOFRÈNIA 
 

Com hem dit abans, l’esquizofrènia té una etiologia complexa, multifactorial i en gran part 

conseqüència d’un desenvolupament neuronal, per això la majoria de models estan pensats 

per afectar el desenvolupament. Alguns models per estudiar aquesta patologia són ratolins 

transgènics per diferents gens candidats, lesions o administració de substàncies com  el 

metilazoximetanol (MAM – Methylazoxymethanol) i l’àcid polinosínic-policitidílic (Poly l:C – 

Polyinosinic:polycyticylic acid) durant el desenvolupament o farmacològics amb l’administració 

de substàncies com amfetamina o la fenilciclidina (PCP)  (McGonigle et al., 2014). Amb aquests 

models, es realitzen diferents testos per modelar els tres grups de símptomes. 

L’avaluació dels símptomes positius es fa amb l’administració de psicoestimulants o 

antagonistes de NMDAR que produeixen una hiperlocomoció, com la sensibilització d la 

cocaïna (CS – Cocaine sensitization) que és revertida per molts antipsicòtics (van den Buuse, 

2010). Els símptomes negatius són avaluats per testos que mesuren la falta de motivació i 

anhedonia (per exemple la preferència a la sacarosa) i d’interacció social com la socialització o 

el comportament matern  (Nestler and Hyman, 2010). Pel que fa als dèficits cognitius, 

l’esquizofrènia es caracteritza per dèficits en memòria de treball, però també en tasques 

dependents d’hipocamp (Boyer et al., 2007) que es poden avaluar amb el laberint aquàtic de 

Morris (MWM – Morris water waze) o el condicionament de la por (Fear Conditioning). 

Hi ha anormalitats que s’han observat però que no poden ser considerades un símptoma però 

que són fàcilment reproduïbles en animals com és el cas en els dèficits en la inhibició prepols 

(PPI - Pre-pulse inhibition). PPI és un fenomen on un estímul inicial fluix (prepols) inhibeix el 

reflex de sobresalt que es produeix amb un estímul més fort. Un PPI deficient es creu que 

demostra problemes en la sincronització sensomotriu del reflex de sobresalt que passa a 

l’esquizofrènia, el problema és que no és exclusiu ja que s’observa en d’altres patologies com 

l’Alzheimer o els trastorns bipolars (Nestler and Hyman, 2010). 
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1.4.2. TRASTORNS DE L’HUMOR 
 

A més dels ratolins que content mutacions que s’han relacionat amb els trastorns de l’humor, 

la majoria de models animals de depressió estan sotmesos a un estrès agut o crònic, ja que 

una hiperactivitat del eix HPA s’ha relacionat amb l’etiologia de la depressió (Nestler et al., 

2002). 

Els testos més utilitzats en aquests models són testos que es van desenvolupar per provar el 

potencial de diferents substàncies com a antidepressius i mesuren la capacitat que té l’animal 

per donar-se per vençut en un situació sense sortida, aquests testos són el test de natació 

forçada (FST – Forced swim test), on l’animal és col·locat en un recipient amb aigua i es calcula 

el temps que no s’intenta escapar, i el test de la suspensió per la cua (TST – Tail suspencion 

test) en el què l’animal és penjat per la cua i també es conta el temps en què l’animal no 

s’intenta escapar. L’administració d’antidepressius augmenta el temps que intenten escapar. A 

més també es pot mesurar la interacció social, el comportament sexual o la preferència a la 

sacarosa o per avaluar l’anhedonia de l’animal i paràmetres neurovegetatius com l’estudi dels 

ritmes circadiaris o canvis de pes (Krishnan and Nestler, 2008). 

Els trastorns de l’humor també es caracteritza per presentar una ansietat elevada. Per 

mesurar-la tenim tres tipus de testos, els que avaluen la motivació del animal per explorar un 

ambient anxiogènic com el laberint elevat en creu (EPM – Elevated plus maze), el camp obert 

(OF – Open field) o la caixa Blanca i Negra (BWB – Black and white box); després hi ha els que 

combinen la motivació amb un estímul aversiu com la supressió de menjar (NSF – Novelty 

supressed feeding) o finalment els que utilitzen un condicionament clàssic com el 

condicionament a la por on s’associa un estímul neutre a un estímul aversiu (McGonigle et al., 

2014). 

En el cas dels episodis de mania que caracteritzen els pacients bipolars, s’utilitzen els testos 

utilitzats pels símptomes positius de l’esquizofrènia com la hiperlocomoció o la sensitització a 

psicoestimulants, però també comportaments obsessius com el empolainament (grooming) o 

en el menjar (Nestler and Hyman, 2010). 
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CAPÍTOL 2: LA NEUROGÈNESI ADULTA 
 

Durant molts anys es va creure que el cervell només era capaç de generar neurones durant el 

desenvolupament i que aquestes es mantenien al llarg de tota la vida. Però a mitjans dels 60 es 

va descobrir que sí que hi havia incorporació de neurones noves en el cervell adult (Altman 

and Das, 1965). La neurogènesi adulta és el procés pel qual, en el cervell adult, noves neurones 

es generen i s’integren en el circuit preexistent. Hi ha dues zones neurogèniques en condicions 

fisiològiques que funcionen al llarg de la vida: la zona subventricular (SVZ – Subventricular 

zones) del ventricle lateral  i la zona subgranular (SGZ – Subgranular zone) del gir dentat (DG -  

Dentate Gyrus) del hipocamp (Zhao et al., 2008). A més d’aquests dues zones, hi ha evidències 

d’altres zones com neocòrtex, estriat, amígdala o substància negra, però ha estat complicat 

replicar-ho sense lesió i està en discussió (Gould, 2007).  

S’ha vist que aquest procés està altament conservat al llarg del regne animal des de crustacis i 

insectes fins a vertebrats superiors com ocells, rosegadors, primats i humans (Brus et al., 

2013). En el cas de la neurogènesi en humans, no va ser fins al 1998 que per primera vegada es 

van veure neurones noves en el cervell humà adult (Eriksson et al., 1998), i tot i que durant 

anys ha estat discutit, utilitzant tècniques de 14C ha confirmat que sí que es produeix 

neurogènesi al hipocamp humà (Spalding et al., 2013).  

Aquestes neurones, a diferència de les neurones generades durant el desenvolupament s’han 

d’integrar en un circuit preexistent, per tant, poden ser influenciades per molts factors, així 

com elles poden modificar aquests circuits preexistents. El perquè només es centra en 

aquestes dues regions, és un fet que crida l’atenció dels investigadors, i es proposa que pot ser 

una adaptació a un ambient canviant (Sahay et al., 2011a). 

 

2.1. NEUROGÈNESI ADULTA SVZ 
 

En aquesta regió les noves neurones són generades a la zona subventricular (SVZ), i un cop 

generades aquestes migren llargues distàncies a través de la via rostral migratòria (RMS – 

Rostral Migratory Stream) fins a esdevenir interneurones al bulb olfactori (OB – Olfactory Bulb) 

(Lois and Alvarez-Buylla, 1994; Ihrie and Alvarez-Buylla, 2011). És el més prolífic al cervell 

l’adult on es generen al voltant d’unes 30000 neurones noves diàriament en ratolí (Kelsch et 

al., 2010). 

El nínxol neurogènic està situat a les parets dels ventricles laterals. Quan s’observa aquest 

nínxol, es veu una complexa organització format per diferents tipus cel·lulars que es troben 

molt ben estructurats (Ihrie and Alvarez-Buylla, 2011): Les cèl·lules B són de divisió lenta. El 

subtipus anomenat B1 té morfologia glial amb dos processos, un basal que contacte amb la 

làmina basal dels vasos sanguinis i un altre apical que contacta amb el líquid cefaloraquidi (CSF 

– Cerebrospinal fluid) passant a través de les cèl·lules ependimals, formant una estructura 
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anomenada molinet. Aquests tipus cel·lular s’ha vist que procedeix de la glia radial que existeix 

durant el desenvolupament del cervell (Kriegstein and Alvarez-Buylla, 2009). A més hi troben 

les cèl·lules C que són progenitors intermedis i les cèl·lules A que són els neuroblast que 

migraran. El cicle de les cèl·lules del nínxol comença quan el progenitor primari B1 genera el 

progenitor intermedi o cèl·lula C que al seu torn generaran els neuroblast. S’ha vist que per 

cada divisió de les B1, les C es divideixen 3 vegades i les A un o dos cops més (Ponti et al., 

2013). 

S’ha vist que els progenitors són heterogenis i que entre diferents zones dels ventricles formen 

fins a 6 tipus diferents d’interneurones en funció de la posició respecte l’eix dorsiventral i 

anteroposteriors (Merkle et al., 2007; Young et al., 2007; Merkle et al., 2014). Aquest 

comportament és intrínsec de la cèl·lula ja que transplantaments no canvien la seva 

descendència. 

És un procés altament regulat amb una gran quantitat de molècules reguladors d’aquest 

nínxol: factors de creixement com el factor de creixement epidèrmic (EGF – Epidermal Growth 

Factor) o factor de creixement de fibroblast (FGF2 – Fibroblast Growth Factor 2); morfogènics 

com la proteïna morfogènica òssia (BMP – Bone Morphogenetic Protein) o Shh (Sonic 

Hedgehog); interaccions intercel·lulars; neurotransmissors com GABA, serotonina, dopamina o 

glutamat; i senyals endotelials com el factor de creixement de l’endoteli vascular (VEGF – 

Vascular endothelial growth factor) o  el factor derivat del pigment epitelial (PEDF – Pigment 

epithelium-derived factor) (Ihrie and Alvarez-Buylla, 2011). 

Els neuroblast generats migren tangencialment per la RMS a través d’unes estructures tubulars 

formades per peus d’astròcits especialitzats fins arribar al OB on migren radialment fins a la 

capa granular. La majoria d’aquestes neurones es diferencien en neurones granulars del bulb 

olfactori (GCOB) mentre que la resta es diferencia a neurones periglomerulars (PGN) (Lois and 

Alvarez-Buylla, 1994; Kelsch et al., 2010), i s’ha vist que un petit percentatge es diferencia en 

neurones juxtaglomerulars glutamatèrgiques (Brill et al., 2009).  

El desenvolupament d’aquestes neurones dura unes 4 setmanes i s’ha dividit en 5 estadis 

segons la maduració d’aquestes neurones (Fig.4) (Petreanu and Alvarez-Buylla, 2002; Kelsch et 

al., 2010). Al llarg de la primera setmana, els neuroblast migren tangencial i encara es van 

dividint i expressen receptors GABAA i AMPA (àcid α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-

isoazolepropionic). Els 5-7 dies després del naixement, és la migració radial, on la neurona 

comença a estendre les primeres dendrites per les capes profundes del OB que comencen a 

expressar els receptors NMDA (Carleton et al., 2003). El tercer estadi es produeix 

aproximadament 10 dies després del naixement, durant aquest període hi ha creixement 

dendrític però encara no passen la capa de cèl·lules mitrals i comencen a rebre els primers 

contactes inhibitoris procedents de les fibres centrífugues i mitrals. Aproximadament 2 

setmanes després de la generació, ja mostren una morfologia dendrítica madura i comencen a 

rebre sinapsis excitadores, i tot i que generalment no contenen espines, es poden començar a 

observar les primeres al segments proximal de la dendrita apical (Kelsch et al., 2008). A l’últim 

estadi del desenvolupament, entre 3 i 4 setmanes després (15-30d), el segment més distal de 

la dendrita apical desenvolupa una alta densitat d’espines. En aquest últim estadi és quan les 

neurones adquireixen la capacitat de despolaritzar-se.  
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Figura 4. Resum dels 5 estadis del desenvolupament de la neurogènesi SVZ. (1) L’activació de la glia 
radial a la zona subventricular el ventricle lateral (LV); (2) proliferació de les cèl·lules d’amplificació 
transitòria; (3) generació dels neuroblast; (4) cadena migratòria de neuroblast a l’interior de la via 
rostral migratòria (RMS) i la migració radial de les neurones immadures al bulb olfactori (OB); i (5) 
integració sinàptica i maduració de les cèl·lules granular (GC) i periglomerulars (PG) al bulb olfactori. 
També es mostra l’expressió de marcadors corresponents a cada estadi, els processos d’integració 
sinàptica i els períodes crítics de regulació de la supervivència i plasticitat. OB: Bulb olfactori; RMS: 
Via rostral migratòria; LV: Ventricle lateral; GFAP: proteïna àcida fibril·lar glial; DCX: Doublecortina; 
NeuN: nucli neuronal; GAD65: Glutamat descarboxilada 65 LTP: potenciació a llarg termini. Adaptat 
de (Ming and Song, 2011). 
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La meitat de les neurones moren durant la maduració dendrítica i sinaptogènesi, i l’activitat 

del circuit és important per la supervivència (Kelsch et al., 2010). Les que sobrevisquin es 

convertiran en granulars indistingibles que podran sobreviure durant mesos (Lazarini and 

Lledo, 2011). Tot i que les neurones que s’acaben generant són pràcticament iguals que les 

madures, la sinaptogènesi durant el desenvolupament i l’adult és diferent. Les generades 

postnatalment desenvolupen les sinapsis d’entrada i sortida i la capacitat de despolarització 

alhora, mentre que durant l’adult és seqüencial primer reben entrades, després desenvolupen 

les sortides i finalment adquireixen la capacitat de despolaritzar-se. Aquesta diferència es creu 

que és perquè aquestes neurones s’han d’integrar en un circuit preexistent, i per tant, hi ha un 

retràs en l’excitabilitat per protegir d’una neurotransmissió descontrolada, de manera que la 

neurona primer “escolta” i després “parla” (Kelsch et al., 2008). 

Una gran quantitat de neurones arriben cada dia al bulb olfactori, però només la meitat 

aconseguirà integrar-se al circuit. Per què són necessàries aquestes neurones? Tot i que hi ha 

discrepàncies en sí aquestes noves neurones són necessàries per la correcta funció del bulb, 

s’ha vist que la neurogènesi no seria necessària per la detecció o discriminació de les olors, 

però sí està implicada en el manteniment del circuit (Lagace et al., 2007; Imayoshi et al., 2008) 

així com en funcions cognitives com el processament de la informació, aprenentatge o 

memòria olfactives (Lazarini and Lledo, 2011). Les propietats d’aquestes noves neurones, amb 

característiques electrofisiològiques que li confereixen una robusta plasticitat sinàptica 

(Nissant et al., 2009), la contribució a l’adició d’inhibició en el circuit local que permet la 

sincronització i la millora del patró de separació (Breton-Provencher et al., 2009) i el fet que les 

primeres connexions que reben provenen de les fibres centrífugues procedents del còrtex  

apunta que aquestes neurones poden estar implicades en la funció cognitiva. Tot i els indicis, a 

vegades l’absència de neurogènesi no provoca dèficits cognitius, especialment quan el patró 

de separació és menys crític (Moreno et al., 2009; Alonso et al., 2012). Per això es creu que, 

com passa al gir dentat, aquestes noves neurones poden servir en tasques d’alta dificultat i ser 

un mecanisme adaptatiu per canvis en ambients relativament estables (Sahay et al., 2011a). 

 

2.2. NEUROGÈNESI ADULTA DG 
 

En aquesta zona del hipocamp s’ha vist que es generen unes 9000 neurones diàries en el 

cervell de rata (Cameron and McKay, 2001) i que al llarg de la vida fins a un 10% de la població 

és renovada (Imayoshi et al., 2008). Al gir dentat, els precursors neuronals es troben a la part 

inferior de la capa granular formant una fina capa anomenada zona subgranular del gir dentat 

(SGZ) i migren una distància curta fins a la part inferior de la capa granular. 

Al DG trobem dos tipus de progenitors que difereixen en la morfologia i l’expressió de 

marcadors (Zhao et al., 2008): els de tipus 1 o cèl·lules mare neural tipus glia radial que té un 

procés radial que s’estén al llarg de la capa granular i que acaba ramificant a la capa molecular 

interna.  Són les cèl·lules mare del nínxol, es divideixen lentament i expressen la proteïna àcida 

fibril·lar glial (GFAP – Glial fibrillary acidic protein), Sox2 (Sry-related HMG box transcription 

factor), la proteïna d’unió a lípid cerebral (BLBP – Brain lípid-binding protein) i Nestina. Els 

progenitors hipocampals tipus 2 tenen un procés curt i no expressen GFAP. Són de divisió 
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ràpida i més prolíferes, i es poden subdividir en 2a que encara expressen marcadors de 

progenitor, i 2b que comencen a expressar marcadors neuronals com DCX (Doublecortina) i la 

molècula d’adhesió cel·lular neuronal polisialitzada (PSA-NCAM – Polysialyted-neural cell 

adhesion molecule). Així, el procés comença quan el precursor tipus 1 es divideix 

asimètricament un cop, i genera el precursor de tipus 2 o progenitor intermediari que 

amplifica ja que són molt més prolífers. En aquest moment, és quan la cèl·lula decideix quin 

llinatge escull ja que, encara que la gran majoria esdevinguin neurones, hi ha un percentatge 

que esdevenen glia (Cameron et al., 1993). Quan decideixen el llinatge neuronal, esdevenen 

progenitors tipus 3, que encara té potencial per dividir-se però no expressa cap marcador de 

cèl·lula mare i comença a migrar cap a la capa granular (Toni and Sultan, 2011). 

El procés de generació de les noves neurones granulars al gir dentat dura unes 8 setmanes  

(Fig. 5) (Deng et al., 2010).  Durant la primera setmana, el neuroblast es genera i migra una 

distància curta fins a la part interior de la capa granular on es comença diferenciar: estén un 

procés apical cap a la capa molecular que esdevindrà la dendrita, així com un procés basal cap 

al hilus per formar l’axó (Zhao et al., 2006). En aquest moment no estan integrades les cèl·lules 

però són estimulades tònicament amb GABA per part de les interneurones de l’hilus i la capa 

interna de la molecular (Esposito et al., 2005; Ge et al., 2006). 

Durant la segona setmana s’aconsegueix el fenotip neuronal, la dendrita arriba a l’extrem de la 

capa molecular externa i l’axó arriba a CA3  formant part de les fibres molsoses (Zhao et al., 

2006). Durant aquest període presenten unes característiques diferents de les granulars 

madures, per exemple, aquestes neurones tenen la resistència de membrana més alta i 

comencen a rebre contactes GABAèrgics, que al contrari que passa amb les granulars madures, 

provoquen la despolarització de les neurones (Esposito et al., 2005; Ge et al., 2006).  

A les 3 setmanes es comencen a formar contactes amb el circuit local. Aproximadament 16 

dies després del naixement, comencen a desenvolupar-se espines dendrítiques amb la via 

perforant procedent del còrtex entrorrinal (EC – Entrorrinal cortex). La majoria de fil·lopodis 

van a botons amb espines d’altres granulars madures (Toni et al., 2007). També durant aquest 

període, es desenvolupen els botons dels axons i també ho fan anant a prop d’un botó 

preexistent o fins i tot anant a una espina de les neurones de CA3 que ja conté un botó 

(Faulkner et al., 2008; Toni et al., 2008). Es veu un augment de botons multisinàptics a les 3-4 

setmanes però que no s’observa més a les 8, això fa pensar que competeixen per aconseguir el 

contacte que pot ser important per la supervivència d’aquesta nova neurona. El fet que la 

formació de contactes aferents i eferents d’aquestes noves neurones tendeixi a anar a 

contactes preexistents, reforça la idea que aquestes noves neurones poden modificar les 

connexions preexistents, així com que l’activitat regula la integració i supervivència ja que una 

gran quantitat de neurones mor durant aquesta setmana (Kempermann et al., 2003; Tashiro et 

al., 2006). A més, durant aquesta etapa, hi ha el canvi de resposta a GABA, que passa de ser 

excitadora a inhibitòria (Ge et al., 2006). Aquesta transició coincideix amb el moment d’iniciar 

la integració sinàptica i l’aparició de sinapsis glutamatèrgiques.  
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Figura 5. Neurogènesi adulta hipocampal. La proliferació dels progenitors neurals amb dues 
morfologies diferents, dóna lloc a les noves granulars (DGCs)(en verd). Un cop decidit el llinatge, DGC 
passa per diferents estadis amb canvis morfològics i fisiològics graduals. Aproximadament 1 setmana 
després del naixement, extenen la dendrita cap a la capa granular i molecular i projecta l’axó cap a 
CA3. Les DGC reben senyals GABAèrgiques de les interneurones locals (en blau). Durant la tercera 
setmana, les DGC reben les projeccions glutamatèrgiques procedents de la via perforant. En aquest 
punt GABA canvia d’excitador a inhibidor. Als dos mesos, l’estructura i la fisiologia és indistingible de 
les granulars madures. En els quadres inferiors es mostra la competició per la formació de la sinapsis. A 
l’esquerra: Un petit botó d’una neurona nova (en verd) contacte amb la dendrita de la neurona 
piramidal de CA3 propera a un botó existent (en groc). Durant el desenvolupament sinàptic, pot 
reemplaçar el botó vell, crear una nova connexió o desaparèixer. Dreta: el fil·lopodi (en verd) de la 
nova neurona va a un botó (en vermell) que s’associa a una altra espina (en groc), que pot reemplaçar 
a l’espina antiga, formar un botó multisinàptic o desaparèixer. Adaptat de (Deng et al., 2010) 
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Posteriorment, a les 4-6 setmanes, hi ha el procés de maduració de les connexions. És quan 

s’observa més motilitat de les espines (Zhao et al., 2006) i les neurones presenten unes 

propietats electrofisiòlogiques pròpies que permeten ser molt més plàstiques que les 

neurones madures (Schmidt-Hieber et al., 2004). Presenten una potenciació a llarg termini 

(LTP – Long term potentiation) més elevada i un llindar d’excitabilitat més baix (Ge et al., 2007) 

i mostren signes d’integració al circuit amb l’expressió de gens d’expressió immediata (IEG - 

Immediate Early Genes) (Kee et al., 2007). L’últim pas de la integració es produeix per la 

formació de sinapsis GABAèrgiques perisomàtiques (Esposito et al., 2005). Durant les 6-8 

setmanes restants, les espines i els botons continuen madurant i a partir de 8 setmanes, 

encara que es vagin modificant les connexions, es considera que són madures i indistingibles 

de les resta de granulars (Laplagne et al., 2006).  

Tot i no tenir contacte directe amb el ventricle com passa al nínxol de la zona subventricular, la 

zona SGZ està altament regulada ja que es troba a prop del vasos (Palmer,2000), a més de  

rebre connexions de diferents zones del cervell, que li permeten rebre diferents molècules 

reguladores i estar altament regulada per factors molt diversos (taula 1). 

 

 Proliferació Diferenciació 

Comportament 
/Ambient 

Córrer, aprenentatge, restricció 
calòrica, atacs epilèptics, isquèmia 

Aprenentatge, ambient ric, 
activitat neuronal 

Envelliment, estrès i inflamació Estrès 

Neurotrasnmissors 
Serotonina, dopamina, acetilcolina, 

noradrenalina 
GABA, dopamina, glutamat, 

acetilcolina 

GABA Noradrenalina 

Factors de creixement / 
Morfògens 

IGF-1, FGF-2, Shh, Wnt3, VEGF BDNF-TrkB, NT3, Wnt3, FGF2 

Notch - 

Mediadors moleculars 
(TF i reguladors 

epigenètics) 

miR-137, DISC1 
MBD1, MECP2, DISC1, Cdk5, Akt-

mTOR 

FMRP HDACs 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. FUNCIÓ DE LA NEUROGÈNESI AL DG  
 

Estudis realitzats durant anys apunten a que aquestes neurones generades al cervell adult són 

essencials pels processos d’aprenentatge i memòria, i durant els últims anys s’ha proposat que 

Taula 1. Reguladors de la neurogènesi adulta. Recull de reguladors tant externs com interns que 
regulen positivament (verd) o negativament (vermell) aquest procés. GABA: àcid gamma-
aminobutíric, IGF-1: factor de creixement insulínic 1; FGF-2: factor de creixement de fibroblast 2; 
Shh: Sonic Hedgehog, VEGF: factor de creixement de l’endoteli vascular; BDNF: factor neurotròfic 
derivat del cervell; TrkB: quinasa relativa a tropomiosina; NT3: neurotrofina 3; miR-137: microRNA 
137; DISC1: Disrupted-in-Schizophrenia 1, MBD1: proteïna d’unió a metil de CpG 1;  Akt/mTOR: 
proteïna quinasa B/diana de mamífer de la rampamicina; FMRP: fragile X mental retardation 1 
protein; HDACs: desacetilases de les histones; MeCP2: proteïna d’unió al metil CpG; Cdk5: Quinasa 
depenent de ciclina 5. Adaptat de Vadodaria, 2014 (Vadodaria and Gage, 2014) 
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poden ser contribuir en malalties psiquiàtriques, especialment en els trastorns de l’humor 

(Eisch et al., 2008). 

En els últims anys s’ha vist que l’hipocamp és heterogeni respecte el seu eix longitudinal en 

connectivitat, expressió gènica, i també en funció (Sahay and Hen, 2007), i tot i no presentar 

una separació anatòmica sí que es poden definir dues regions: l’hipocamp dorsal que 

contribueix més en l’aprenentatge espacial ja que rep connexions procedents del EC 

dorsolateral, i l’hipocamp ventral que està més relacionat amb en comportaments emocionals 

ja que està connectat amb el còrtex prefrontal medial, l’amígdala o l’hipotàlem (Kheirbek et 

al., 2013). Pel que fa a aquesta heterogeneïtat en el cas de la neurogènesi, s’ha vist que les 

noves neurones es comporten igual que la subpoblació en certes condicions però que en 

situacions on el repte és més gran, totes les noves neurones al llarg de l’eix longitudinal són 

necessàries per totes dues funcions (Wu and Hen, 2014). 

 

2.2.1.1. Memòria i aprenentatge 
 

L’hipocamp és molt important per cert tipus de memòria com la memòria episòdica i l’espacial. 

Com la neurogènesi adulta contribueix a la realització d’aquestes funcions de l’hipocamp 

encara no està clar del tot.  

El primer estudi que va relacionar la neurogènesi amb la memòria espacial va ser (Shors et al., 

2001). En els darrers anys s’han acumulat evidències que correlacionen el nombre de neurones 

generades i les habilitats cognitives de l’animal però també se n’han generat molts estudis que 

mostren que no hi ha relació (Petrik et al., 2012). 

Figura 6. Teoria computacional de la neurogènesi. (a) Sense neurogènesi, diferents fets 
(representats amb diferents formes) estan limitats per codis poc dispersos (combinació de neurones 
actives) per part de les neurones madures. Això pot provocar que no hi hagi flexibilitat per codificar 
noves neurones o interferir amb memòries ja formades. (b) Les noves neurones (en verd) 
proveeixen més dispersió per codificar nova informació, mentre que les memòries velles es 
mantenen perquè estan codificades per unes altres neurones velles (en vermell). Això evita 
interferències i manté intactes les velles. Neurones nascudes en diferents moments (en verd i en 
blau a la dreta) representen diferents fets, i el codi de dispersió de cada fet generat en un moment 
concret que lligat, separat de les codificacions anteriors. Adaptat de (Deng et al., 2010) 
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Dos processos que succeeixen durant el processament d’informació des de l’exterior són el 

patró de separació i el patró de compleció. Mentre el patró de separació és el procés pel qual 

dos inputs similars o sobreposats es transformen en outputs diferents (Marr, 1971), el patró de 

compleció és el procés pel quan es fa una reconstrucció completa de representacions 

emmagatzemades a partir d’un input que forma part d’aquesta representació (Nakashiba et 

al., 2012). D’aquestes dues funcions la que s’ha associat amb el DG és el patró de separació 

(Gilbert et al., 2001; McHugh et al., 2007) i sembla que la neurogènesi adulta podria ser-ne la 

clau (Fig. 6). Una nova visió que no es contradiu amb què la neurogènesi sigui important pel 

patró de separació és la resolució de memòria (Aimone et al., 2011). En aquesta teoria, es creu 

que les neurones velles es caracteritzen per tenir un alta especificat en la representació 

dispersa o ortogonal, són les responsables del patró de separació, mentre que les noves que 

tenen una baixa especificitat i actuen com soroll de fons, seran les que crearan la resposta al 

nou estímul que permetrà distingir entre dos estímuls molt semblants. Per això, es creu que 

només en tasques d’alta dificultat és quan la neurogènesi comprometrà la tasca, ja que per 

problemes de “baixa resolució” les neurones velles seran capaces de la correcta realització. Es 

creu que les característiques electrofisiològiques d’aquestes noves neurones augmentarien la 

inhibició del circuit local que ajudaria a millorar el patró de dispersió (Kheirbek et al., 2012). 

Estudis recents han demostrat experimentalment, que la neurogènesi millora el patró de 

separació en tasques amb alta discriminació (Clelland et al., 2009; Sahay et al., 2011b; 

Nakashiba et al., 2012), a més de demostrar que les neurones velles són les que s’encarreguen 

del patró de compleció. 

Per acabar, un últim estudi acabat de publicar demostra que aquestes noves neurones a més 

de ser importants per la formació de noves memòries també ho serien per esborrar memòries 

establertes anteriorment, tal com també havien predit els models teòrics (Deisseroth et al., 

2004; Akers et al., 2014). 

 

2.2.1.2. Regulació de l’estat d’ànim/Psiquiàtriques 
 

Hi ha indicis que suggereixen que les noves neurones generades al llarg de la vida adulta poden 

ser importants en trastorns psiquiàtrics com poden ser la depressió, l’epilèpsia o 

l’esquizofrènia (Eisch et al., 2008). Encara que el coneixement adquirit fins ara no suggereix 

que pugui ser la única causa, sembla que podria ser un mecanisme per compensar alguns 

símptomes.  

En epilèpsia s’ha vist que hi ha un augment de la proliferació per un augment de l’activitat del 

sistema, però la integració d’aquestes noves neurones no és correcta i s’acaba formant un 

circuit aberrant (Jessberger et al., 2007). 

Pel que fa a l’esquizofrènia, estudis de cervells post mortem de pacients esquizofrènics van 

mostrar una disminució de proliferació al hipocamp (Reif et al., 2006). A més, DISC1, gen 

implicat amb l’esquizofrènia i altres malalties psiquiàtriques, s’ha vist que regula la 
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neurogènesi adulta (Duan et al., 2007; Faulkner et al., 2008; Kim et al., 2009). De fet, es creu 

que hi pot haver una disminució de patró de separació en esquizofrènia que podria ajudar a 

formar les al·lucinacions (Tamminga et al., 2010). 

Però és en els trastorns de l’estat d’ànim és on sembla que la neurogènesi pot tenir un paper 

més important, ja que l’hipocamp està implicat en la regulació del comportament emocional. 

El primer estudi que va relacionar la regulació de l’estat d’ànim i la neurogènesi va ser quan es 

va veure que l’administració de corticosterona, elevada en pacients depressius, disminuïa la 

neurogènesi i augmentava la mort de les granulars (Gould et al., 1992). A partir d’aquest 

moment hi va haver molts estudis que demostraven que els antidepressius augmentaven la 

neurogènesi i que aquesta era necessària per l’efecte dels antidepressius (Malberg et al., 2000; 

Santarelli et al., 2003), però també es van publicar molts estudis en els quals no n’augmentava 

la neurogènesi ni era necessària pel seu efecte (David et al., 2009; Lagace et al., 2010). Un altre 

aspecte que donava força a la teoria és que els antidepressius no tenen un efecte immediat 

sobre l’estat d’ànim si no que necessiten un temps per fer efecte, que coincideix amb el temps 

que es tarden a generar les noves neurones (Sahay and Hen, 2007).  

Com que els resultats eren contradictoris, es va pensar que potser no intervenia en el 

desenvolupament d’aquests trastorns si no en el tractament o en la resposta a futurs 

situacions estressants (Lagace et al., 2010), tamponant l’efecte que té l’estrès sobre 

l’hipocamp (Snyder et al., 2011; Surget et al., 2011). Per això un augment de neurogènesi no 

afecta al nivell basal, si no que l’efecte antidepressiu podria ser com a conseqüència de tornar 

la neurogènesi als nivells normals o basals, no per un increment (Sahay et al., 2011b; Petrik et 

al., 2012). 

Per concloure l’apartat, a part de la depressió també es creu que la neurogènesi pot tenir un 

paper en els trastorns d’ansietat (com PTSD o trastorn de pànic). Es creu que en condicions 

normals hi ha un balanç entre el patró de separació i compleció. En un ambient ric, ens 

augmentarà el patró de separació i hi haurà més flexibilitat i discriminació i això és positiu, en 

canvi, en ambients estressants, la generalització és positiva perquè ens evitarà exposar-nos a 

situacions perilloses. Veient que la neurogènesi podria tenir un paper de tampó, juntament 

amb l’anteriorment comentat paper d’aquestes neurones en el patró de separació, hi ha la 

teoria que una reducció de la neurogènesi prèvia o com a conseqüència d’un estrès traumàtic 

provoca un desequilibri entre el patró de separació i compleció provocant una generalització 

excessiva que provoca una por excessiva i ansietat a situacions inofensives (Sahay et al., 2011a; 

Eisch and Petrik, 2012; Kheirbek et al., 2012).  
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CAPÍTOL 3: REELINA I LA SEVA VIA DE SENYALITZACIÓ 
 

La Reelina és una proteïna que és secretada a la matriu extracel·lular i és essencial per la 

correcta laminació del sistema nerviós. Fa més de 50 anys es va descobrir un ratolí que van 

anomenar reeler (Falconer, 1951), un mutant que presentava un còrtex invertit i desorganitzat, 

un hipocamp sense laminació i un cerebel hipoplàsic, així com problemes de mobilitat i atàxia. 

No va ser fins a l’any 1995 quan el gen causant d’aquest muntant, la Reelina (RELN), va ser 

clonat per primera vegada (D'Arcangelo et al., 1995). 

 

3.1.  LA REELINA: GEN, PROTEÏNA I VIA DE SENYALITZACIÓ 
 

3.1.1. GEN I PROTEÏNA DE LA REELINA 

Aquest gen es troba al cromosoma 5 del ratolí (al gen ortòleg 7q22 humà) (DeSilva et al., 1997; 

Royaux et al., 1997). El gen està format per 65 exons (i 3 introns) que sumen un total de 450 

kb. El promotor està regulat per factors de transcripció com Sp1 (Specificity protein 1), Tbr1 (T-

box brain 1), Pax 6 (Paired box protein 6) o CREB (cAMP response element binding protein) 

(Tissir and Goffinet, 2003; D'Arcangelo, 2014), a més de ser controlat epigenèticament (Chen 

et al., 2002; Levenson et al., 2008). És ric en illes CpG i s’ha comprovat tant amb experiments in 

vitro com in vivo que l’activitat de DNMT1 provoca un augment  de la metilació del promotor 

així com una disminució de l’expressió de Reelina, mentre que l’administració d’inhibidors de 

DNMT en reverteixen l’efecte (Noh et al., 2005; Tremolizzo et al., 2005; Dong et al., 2007).  

El Reln mRNA té 12kb i consta de 65 axons. Es poden produir dos mecanismes de tall i unió: un 

micro-exó de 6 nucleòtids és inclòs al mRNA neuronal però no en cèl·lules no neuronals, i una 

poliadenilització alternativa a l’intró 63 que produeix una proteïna amb falta de carboxil al 

extrem C-terminal (Tissir and Goffinet, 2003).  

La proteïna consta de 3461 aminoàcids amb un pes teòric de 388kDa amb activitat serin-

proteasa que es compon d’una sèrie de repeticions úniques delimitades per les regions N- i C-

terminal. A l’inici de l’extrem N-terminal trobem un pèptid senyal necessari per la secreció 

seguida d’una petita regió similar a la proteïna F-spodina i un epítop únic de 230-346 

aminoàcids reconegut per l’anticòs monoclonal CR-50 (D'Arcangelo et al., 1997; Tissir and 

Goffinet, 2003). El cos està format per 8 repeticions consecutives d’uns 350 aminoàcids cada 

una composta per dues subrepeticions separades per una repetició d’homologia a EGF. 

L’extrem C-terminal està altament conservat i conté 33 aminoàcids bàsics que semblen ser 

importants per la bona senyalització (Fig. 7) (Nakano et al., 2007). 

Un cop secretada, la proteïna és ràpidament processada per proteases en dos punts específics. 

S’ha vist que els enzims encarregats de realitzar-ho són l’activador tissular del plasminogen 

(tPA – Tissue plasminogen activator) al extrem N-terminal i dues metaloproteinases, ADAMTS-

4 i -5 (A disintegrin and metalloproteinase with thrombospodin motifs-4 and -5) tant els 
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extrems N- com C- terminal (Hisanaga et al., 2012; Krstic et al., 2012). Sembla que dels 

fragments generats, el central  corresponent a les repeticions 3 i 6, és necessari per la 

laminació en in vitro en talls corticals (Jossin et al., 2004), així com per la unió a receptor i 

inducció de senyal. Encara que el valor predictiu de la proteïna és 388kDa, quan realitzem un 

gel de poliacrilamida (SDS-PAGE – Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 

no s’obtenen bandes amb el pes predictiu de 388kDa si no que es troben bandes més 

elevades, indicant que la proteïna és glicosilada, i inferiors producte de la proteòlisi (Fig.7) 

(D'Arcangelo et al., 1997; Tissir and Goffinet, 2003).  

 

La Reelina és una proteïna que s’expressa àmpliament a molts òrgans fora del sistema nerviós 

tant durant com després del desenvolupament, però sembla que on pot tenir la seva principal 

funció és al cervell, ja que els dèficits més marcats del ratolí reeler es produeixen allà.  

Figura 7. Estructura de la proteïna Reelina. El gen de la Reelina codifica per un mRNA de 12kb que és 
traduït a una proteïna de 3461 aminoàcids (aa) amb una massa molecular de 450kDa. La glicosilació al 
extrem N-terminal comparteix un 25% d’identitat amb la F-spodin. La seqüència central té 8 
repeticions cada una de 350-390aa i conté un domini central relatiu a EGF. Seguit per un extrem C-
terminal altament carregat essencial per la secretació. El processament proteolític es produeix en dos 
punts produint 5 fragments, anomenats després de la posició i el nombre de repeticions i oscil·lant 
entre 80 i 370 kDa. N-t: Extrem N-terminal; C-t: Extrem C-terminal; EGF: Factor de creixement 
epidèrmic.  Adaptat de (Groc et al., 2007; Knuesel, 2010). 
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L’expressió de Reelina comença al voltant de E9.5 i les cèl·lules encarregades de la seva 

secreció són les cèl·lules de Cajal-Retzius (Folsom and Fatemi, 2013). Aquestes cèl·lules, que 

van ser descrites per primera vegada a finals s.XIX per Santiago Ramón y Cajal i Gustaf Retzius, 

estan situades a la zona marginal i són transitòries, la majoria són eliminades durant les 

primeres etapes postnatals excepte unes quantes cèl·lules marginals que queden presents al 

hipocamp. Poc després del naixement, amb la desaparició de les cèl·lules de Cajal-Retzius, 

l’expressió passa a no ser exclusiva de les capes superficial i s’estén per tot el còrtex amb 

l’expressió de Reelina per part d’interneurones GABAèrgiques al llarg del còrtex i en especial a 

les capes II-V i  a diferents zones del hipocamp (hilus del DG, Stratum oriens (SO) i radiatum 

(SR) de CA1 i CA3) (Alcantara et al., 1998; Pesold et al., 1998). 

No entrarem en detall al no ser zones analitzades en aquest treball, però a més de l’hipocamp i 

còrtex, la Reelina es troba altament expressada en altres zones com el cerebel, el bulb 

olfactori, hipotàlem o el caudat-putamen (Alcantara et al., 1998). 

 

3.1.2. RECEPTORS, Dab1 I VIES DE SENYALITZACIÓ.  
 

Els principals receptors de la Reelina són dos proteïnes de la superfamília dels receptors de 

lipoproteïnes: Receptor E2 d’apolipoproteïna (ApoER2 – Apolipoprotein E receptor 2) i receptor 

de lipoproteïna de molt baixa densitat (VLDLR – Vey-low-denisty lipoprotein receptor) 

(D'Arcangelo et al., 1999). Es va veure que podien estar implicats ens la via de senyalització 

quan van veure que el doble mutant per ApoER2 i VLDLR presentava una fenotip reeler 

(Trommsdorff et al., 1999). Per la unió de la Reelina amb aquests receptors és necessari, com a 

mínim el segment central de la proteïna (fragments 3-6), mentre que els extrems N- i C-

terminals no s’uneixen a aquests receptors (Jossin et al., 2004). Per aquests motiu es creu que 

hi ha altres receptors i/o coreceptors que activa la Reelina com integrines (Dulabon et al., 

2000; Sekine et al., 2012), cadherines (Senzaki et al., 1999; Jossin and Cooper, 2011) o efrines 

(Senturk et al., 2011; Bouche et al., 2013), tot i que està en discussió.  

Un cop unida la Reelina al receptor, el primer efector activat és Dab1. La proteïna homòloga de 

mamífer de Dab1 (Disabled 1) de Drosophila es va veure que era el factor clau de la via se 

senyalització de la Reelina quan es va descobrir que dos ratolins mutants independents per 

aquesta proteïna, scrambler i yotari, presentaven un fenotip molt similar al ratolí reeler (Sweet 

et al., 1996; Goldowitz et al., 1997; Sheldon et al., 1997; Yoneshima et al., 1997). El gen es 

troba al cromosoma 4 del ratolí (1p32-p31 humà) i té 300kb. La proteïna té 555 aminoàcids i 

pesa uns 80kDa, té un domini d’unió a tirosines fosforilades (PTB – Phosphotyrosine-binding 

domain) seguit d’un regió amb tirosines importants per la fosforilació de la proteïna. Un cop 

aquestes tirosines són fosforilades és capaç d’interaccionar amb dominis d’homologia a Scr 

(SH2 – Scr homology 2) de la família de quinases Scr (SKF – Scr kinases family) (Tissir and 

Goffinet, 2003). El patró d’expressió d’aquesta proteïna és complementari al de Reelina, 

expressant-se en les principals neurones excitadores del còrtex i hipocamp (D'Arcangelo, 

2014). 
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Quan la Reelina s’uneix al seu receptor, Dab1 s’uneix a la cua citoplasmàtica dels receptors i és 

fosforilat per SKFs, Scr i especialment Fyn (Arnaud et al., 2003b; Bock and Herz, 2003). 

Muntant els diferents punts de fosforilació de Dab1 s’ha vist que aquesta fosforilació és 

essencial per la transducció de la senyal (Howell et al., 2000; Tissir and Goffinet, 2003). A més 

de la transducció de senyal, la fosforilació de Dab1 també provoca la ubiquitinització de Dab1 i 

posterior degradació al proteosoma (Arnaud et al., 2003a). A més de la degradació de Dab1, 

també hi ha endocitosi del complex de la Reelina amb el receptor per aturar la senyalització 

(Morimura et al., 2005). 

La fosforilació de Dab1 actua de pol d’atracció per moltes proteïnes activant moltes vies de 

senyalització com la via del fosfatidilinositol-3-quinasa (PI3K – Phospahtidylinositol-3-

kinase)/Homòleg murí del oncogen del timoma viral v-akt o proteïna quinasa B (Akt – Akt 

murine thymoma viral oncogene) (Beffert et al., 2002; Jossin and Goffinet, 2007; Iafrati et al., 

2014), la via de CrK-CrKL/C3G (Matsuki et al., 2008; Park and Curran, 2008; Franco et al., 2011), 

la via de la proteïna quinasa activada per mitògens (MAPK/ERK – Mitogen-activated protein 

kinase/extracellular signal-regulated kinase) (Simo et al., 2007) o el control del citosquelet 

d’actina a través de la proteïna de la síndrome de Wiskott-Aldrich (N-WASP – Wiskott-Aldrich 

syndrome protein) (Fig.8) (Suetsugu et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Senyalització de la Reelina durant el desenvolupament. La unió de la Reelina a VLDLR o 

ApoER2 provoca l’agregació i fosforilació de Dab1 per SFKs que provoca el reclutament i activació 

diferents quinases que provoquen l’activació de diferents cascades com PI3K/Akt/mTOR que acaba 

amb la inhibició de GSK3β (quinasa glicogen sintasa 3β), una de les quinases que fosforila la proteïna 

estabilitzadora de microtúbuls Tau. També recluta Crk/CrkL-C3G que al seu torn estimulen Rap1. El 

reclutament de les lligases ubiquitinitzants que fosforilen Dab1 i provoquen la ubiquitinització de la 

proteïna. Adaptat de (Knuesel, 2010).  
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3.2. LA REELINA AL DESENVOLUPAMENT 
 

Durant el desenvolupament del sistema nerviós és quan l’expressió d’aquesta proteïna és més 

elevada, sent una proteïna essencial pel correcte desenvolupament. La pèrdua de Reelina 

durant el desenvolupament comporta un mal posicionament de les neurones, un creixement 

anormal dels processos cel·lulars i alteració de la formació de sinapsis excitadores. 

 

3.2.1. MIGRACIÓ NEURONAL 
 

El paper essencial de la Reelina en la migració neuronal es veu amb les grans alteracions que 

presenten les estructures laminades del reeler, mostrant un fenotip alterat i invertit (còrtex de 

fora cap a dins) (Fig.9). La primera hipòtesi era que la Reelina provocava una alta adhesió i no 

podien sobrepassar les cèl·lules anteriors (Sanada et al., 2004). 

Els primers estudis amb reelers creien que a l’inici del procés de migració, just abans de la 

separació de la preplaca (E12.5), no hi havia diferències amb els controls salvatges (WT – Wild-

type) (Tissir and Goffinet, 2003), però durant els últims anys s’ha vist que les cèl·lules ja tenen 

problemes d’orientació a E13 (Nichols and Olson, 2010; Jossin and Cooper, 2011; Schneider et 

al., 2011). 

Un cop les neurones han entrat a la placa cortical, quan la migració és depenent de glia, la 

Reelina sembla que no hi té cap paper, és a l’últim pas, en la translocació somàtica que 

aquesta proteïna té la seva funció (Franco et al., 2011). Un cop arriben a la zona marginal 

sembla que la Reelina seria l’encarregada de formar el procés líder (leading process) i la 

translocació a la posició final de la neurona, i que tot això seria a través de Rap1 (Franco et al., 

2011; Jossin and Cooper, 2011) 

Pel que fa a l’hipocamp, el fenotip obtingut no és invertit però no es cap de les capes de 

cèl·lules que formen l’hipocamp, es compacta i queda dispersa (Fig.9). 

Tant in vivo com in vitro, s’ha vist que la Reelina mou ràpidament AG des de l’axó fins a la a la 

font de Reelina que es convertirà en el pol apical de la cèl·lula. Es creu per aquest moviment 

podria ser un mecanisme per establir la polarització dels receptors i molècules d’adhesió 

d’aquestes neurones en migració (Forster, 2014). Hi ha una teoria anomenada “first come, first 

serve” que va ser demostrada veient que AG era transport al procés que contactava primer 

amb la Reelina (Meseke et al., 2013), donant la idea que així és com s’encara el procés líder 

cap a la pia. A més, s’ha vist que el procés líder es converteix en la dendrita apical de la 

neurona. Per aquest procés s’ha vist que és molt important la translocació del AG que es 

col·loca dins de la dendrita apical ja que si no es produeixen problemes d’orientació i de 

desenvolupament de la dendrita, i que aquest procés és depenent de Reelina (Fig.10) (Matsuki 

et al., 2010; O'Dell et al., 2012; Meseke et al., 2013) 
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Tot i que no s’ha vist un efecte directe de la Reelina durant la migració pels processos de la glia 

radial, no es descarta, sobretot en estructures com el DG, que indirectament pugui afectar ja 

que s’ha vist que la Reelina afecta a la ramificació i estabilitat d’aquestes cèl·lules (Forster et 

al., 2002). S’ha vist que al DG la Reelina no és necessària per la correcta formació de la glia 

radial primària però sí de la glia radial secundària, que és necessària pel correcta 

posicionament de les neurones (Brunne et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. La Reelina influencia la polaritat i l’orientació durant la migració radial. A l’esquerra una 
representació esquemàtica d’una placa cortical (CP) en un desenvolupament amb presència de 
Reelina. Les neurones neixen a la zona ventricular (VZ) per la divisió d’una glia radial. La Reelina és 
necessària perquè la neurona multipolar passi de la zona intermèdia (IMZ) a la CP on adopta una 
morfologia bipolar i l’aparell de Golgi (vermell) és transportat a l’interior del procés líder per l’acció de 
la Reelina (verd) que és secretada per les cèl·lules de Cajal-Retzius a la zona marginal (MZ). A la dreta 
(A i B) fotos mostrant la posició de l’aparell de Golgi a l’interior de neurones en procés de migració de 
WT (A) i reeler (B) a dia postnatal 0. El marcatge vermell indica l’aparell de Golgi, marcat amb un 
anticòs contra la proteïna GM130 (vermell) i amb DAPI els nuclis cel·lulars. Destacar que al WT  
l’aparell de Golgi apunta cap a la font de Reelina (indicada amb la fletxa blanca), mentre que el reeler 
es queda compactat al voltant del nucli apuntant cap a totes direccions. Adaptat de (Forster, 2014) 

Figura 9. Esquema del desenvolupament de les estructures laminars. A l’esquerra: Desenvolupament 
cortical d’un WT (esquerra) i reeler (dreta). Les neurones neixen a la zona ventricular (VZ) i migren 
radialment (línia vermella). Les primeres neurones formen la preplaca (PP) formada per les Cajal-
Retzius (groc) i les neurones de la subplaca  (SbP) (taronja). les primeres neurones que migren (blau 
clar) sobrepassen les neurones de la subplaca però no al reeler on no hi ha Reelina (ombra taronja). 
Les neurones més tardanes (blau fosc) passen les primeres que han migrat i formen el còrtex típic de 
dins cap a fora, mentre que al reeler es forma un còrtex invertit de fora cap a dins. A la dreta: 
Desenvolupament de l’hipocamp d’un WT (esquerra) i un reeler (dreta). La Reelina (ombra salmó) és 
secretada per les Cajal-Retzius a la molecular externa (OML). Les neurones piramidals (blau) al WT 
formen una capa compacte mentre que en el reeler es troben escampades. Passa el mateix amb les 
neurones granulars del gir dentat (verd). CP: Placa cortical; SpP: Superplaca SP: Stratum pyramidale; 
EHP: Fibres entorrinohipocàmpiques  Adaptat (Curran and D'Arcangelo, 1998). 
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3.2.2. DENDRITOGÈNESI DURANT EL DESENVOLUPAMENT 
 

Durant l’embriogènesi, just abans de la migració comença la dendritogènesi, que continua en 

etapes postnatals provocant un augment de la massa cerebral. Utilitzant cervells i cultius 

neuronals de reeler es va veure que aquests tenien arbres dendrítics menys complexes que els 

seus respectius controls, fins i tot el ratolí heterozigot reeler (HRM – Heterozygot reeler mouse) 

que té el 50% de Reelina i no té un posicionament erroni, tenia una complexitat menor que els 

WT però major que el reeler, indicant que la via de senyalització de la Reelina era necessària 

per la formació correcta dels arbres dendrítics (Niu et al., 2004). Aquest creixement s’ha vist 

que és depenent de PI3K/Akt i del seu efector la diana mamífer de la rampamicina (mTOR – 

Mammalian target of rampamycin), però independent d’un altre efector com és glicogen 

sintasa quinasa 3β (GSK3β – Glycogen synthase kinase-3β) (Jossin and Goffinet, 2007), i també 

la via de CrKL (Matsuki et al., 2008). 

Com ja hem dit abans, per l’establiment del procés líder que acabarà esdevindran la dendrita 

apical és depenent de Reelina. S’ha vist que en reeler i el ratolí genoanul·lat de dab1 (Dab1-KO 

– Dab1-Knock-Out) l’AG és anormal (Meseke et al., 2013). A més, igual que les dendrites dels 

reeler es veuen menys complexes, aquest fenotip ja s’observa en el procés líder (Olson et al., 

2006). 

Un cop han crescut, les neurones pateixen un procés de poda amb l’objectiu d’afinar les 

connexions i només mantenir les que siguin necessàries. En aquest procés, també  s’ha vist que 

la Reelina també pot estar-hi implicada, sent necessària per la poda de les dendrites apicals de 

les neurones corticals de les capes II/III (Chameau et al., 2009). 

Pel que fa al desenvolupament axonal, el reeler presenta alteració en la connexió entorrino-

hipocampal. Es va veure que la Reelina era necessària específicament per connexions 

procedents de EC però no de les connexions comissurals, i que encara que es  la via es forma, 

la Reelina és necessària per la correcta maduració i sinaptogènesi (Del Rio et al., 1997; Borrell 

et al., 1999), i que és necessària la presència de Dab1 tant al terminal presinàptic com el 

postsinàptic pel refinament (Borrell et al., 2007). 

En resum la Reelina és necessària per la correcta formació de les connexions de les neurones 

tant a nivell dendrític com axonal. 

 

3.3. LA REELINA A L’ADULT 
 

Tot i que la funció més important pel que es va començar a estudiar la Reelina era durant el 

desenvolupament, el fet que es continuï expressant durant l’adult, especialment en zones 

importants per les funcions cognitives, va fer pensar que aquesta proteïna tenia un paper 

important en el manteniment i modulació durant l’adult. 

De fet, és interessant el canvi tant en la síntesi com en la distribució de la Reelina, que passa 

de ser expressada per les Cajal-Retzius situades a la zona marginal a ser expressada per 
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interneurones GABAèrgiques de còrtex i hipocamp. Això pot indicar el canvi de funció, de 

controlar el desenvolupament a la formació de sinapsis i manteniment de la plasticitat 

sinàptica 

 

3.3.1. SINPATOGÈNESI I PLASTICITAT SINÀPTICA 
 

Tot i que encara formi part del desenvolupament més tardà, la Reelina també controla la 

formació i maduració de les espines dendrítiques i sinapsis. Les primeres observacions en què 

es va pensar que Reelina podia afectar a les sinapsis va ser en veure que a la capa III del còrtex 

frontoparietal i a les dendrites basals de CA1, el HRM tenia menys densitat d’espines (Liu et al., 

2001). Així que amb la utilització de neurones hipocampals de ratolins reeler i HRM es va veure 

que quan els nivells de Reelina no eren els normals, hi havia menys densitat d’espines, així com 

nivells dels nivells de la subunitat NR2A dels receptors NMDAR i la proteïna de la densitat post-

sinàptica 95 (PSD95 – Postsynaptic density protein 95) (Niu et al., 2008). Un estudi posterior, va 

veure que al HRM aquesta disminució era transitòria i que desapareixia als 2 mesos però el 

que es mantenia alterat era la composició de les subunitats dels receptors (Fig.10a) (Ventruti 

et al., 2011). 

A més de controlar la formació de l’espina, la Reelina també és necessària per la maduració i 

composició dels receptors de NMDAR (Fig.10b). Es va veure que la Reelina provoca una 

disminució de les subunitats NR1/2B, procés que passa durant la maduració de les sinapsis i es 

va veure que aquest control és per la regulació de la motilitat d’aquests receptors (Sinagra et 

al., 2005; Groc et al., 2007). També s’ha vist que la Reelina ajuda a disminuir el nombre de 

sinapsis silencioses amb la mobilització de AMPAR a la membrana (Qiu and Weeber, 2007). En 

un estadi més tardà del desenvolupament, utilitzant HRM juvenils es va veure que la Reelina 

era necessària per la correcta maduració del còrtex prefrontal (PFC) a través de NR2B (Iafrati et 

al., 2014). 

A més de controlar la formació també s’ha vist que també és necessària pel manteniment 

d’aquestes a l’edat adulta. Sembla que les alteracions de la via de la Reelina no afecta a la 

densitat d’espines si no la morfologia d’aquestes, veient un augment mida quan hi ha 

sobreexpressió de Reelina (Pujadas et al., 2010) o una disminució quan la via de senyalització 

està inactivada (Trotter et al., 2013). A més de controlar la mida, també controla la composició 

dels receptors sinàptics, a més de promoure l’activitat tant de NMDAR com AMPAR, tot i fer-

ho per diferents vies de senyalització, mentre el cas de NMDAR és per un augment de 

fosforilació dels receptors per part Scr, i el cas dels AMPAR és a través de PI3K (Chen et al., 

2005; Qiu et al., 2006a). 

Pel que fa a nivell electrofisiològic, s’ha vist que potencia la neurotransmissió glutamatèrgica 

(Herz and Chen, 2006). La Reelina i les proteïnes de la seva via de senyalització són necessàries, 

tant in vitro com in vivo, per el control de la neurotransmissió glutamatèrgica i la inducció de la 

LTP (Fig.10c) (Weeber et al., 2002; Beffert et al., 2005; Qiu et al., 2006b; Pujadas et al., 2010; 

Trotter et al., 2013). Aquest control de la neurotransmissió glutamatèrgica s’ha vist que és 

necessari per la realització de testos cognitius, provocant dèficits quan la via està alterada o 
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produint-ne una millora amb un augment puntual de la Reelina (Rogers et al., 2011; Rogers et 

al., 2013; Trotter et al., 2013). 

 

 

3.3.2. NEUROGÈNESI ADULTA 
 

Un primer estudi va descriure que al reeler té menys neurogènesi adulta (Won et al., 2006), 

però més tard s’ha vist que no és una disminució del nombre de cèl·lules generades si no a un 

desequilibri entren la neurogènesi i la gliogènesi, provocant un augment de la formació de glia 

quan falta la senyal de la Reelina (Zhao et al., 2007), tot i que fa poc s’ha publicat un estudi que 

diu que no existeix aquest desequilibri (Brunne et al., 2013). En el cas d’un augment de 

Reelina, estudis previs fets en el nostre laboratori mostren que la sobreexpressió de Reelina 

provoca un augment de la neurogènesi al DG (Pujadas et al., 2010). 

Aquestes noves neurones, com ja hem dit anteriorment, han de migrar i aquest sembla que 

sigui el pas en què la Reelina pugui afectar més, tal i com passa durant el desenvolupament. 

S’ha vist que amb una falta de Reelina els neuroblast procedents de la SVZ migren 

correctament quan ho fan tangencialment, però en el moment en què han de canviar a 

migració radial no es desenganxen de la RMS i s’acumulen (Hack et al., 2002; Kim et al., 2002), 

Figura 11. La Reelina controla la plasticitat sinàptica. (a) L’exó 19 d’unió a Dab1 de ApoER2 és necessari 
per la unió de Dab1/Scr i per la formació del complex amb NMDAR a través de PSD95 que en permetrà 
la fosforilació de NR2A i NR2B que permetrà l’entrada de Ca

2+
. A més la presència prolongada de 

Reelina també augmetna la inserció de receptors AMPA i el canvi de subunitats de NR2B a NR2A (b). Tot 
això acabarà provocant un desenvolupament d’espines dendrítiques, creixement neurític i processos de 
plasticitat sinàptica com un augment de la LTP (c). TBS: Theta burst stimulation; Gly: Glicina. Adaptat de 
(Herz and Chen, 2006; Groc et al., 2007; Knuesel, 2010) 

a) b) 

c) 
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però també hi ha un posicionament ectòpic amb la sobreexpressió de Reelina (Pujadas et al., 

2010), indicant que calen nivells idonis de Reelina per una correcta migració. 

Pel que fa a la migració al DG s’ha estudiat en una situació patològica com l’epilèpsia mesial 

del lòbul temporal (mTLE – Mesial temporal lobe epilepsy). En un model animal es va veure 

que hi ha una migració incorrecta dels progenitors a causa de la pèrdua d’interneurones 

secretores de Reelina i això provoca la formació de cadenes migratòries provocant la dispersió 

i problemes de laminació (Gong et al., 2007), indicant que la Reelina és necessària per una 

correcta migració de les neurones a l’interior de la capa granular. 

 

3.3.3. REELINA EN LES MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES 
 

S’ha suggerit que la Reelina podria contribuir a la patogènesi de molts trastorns neurològics 

com autisme, trastorns bipolars, depressió, epilèpsia, Alzheimer i esquizofrènia (Haas and 

Frotscher, 2010; Knuesel, 2010; Folsom and Fatemi, 2013; Pujadas et al., 2014).  

En humans, s’ha vist que la lisencefàlia cerebelar hipoplàsia (LCH – Lissencephaly with 

cerebellar hypoplasia) (Hong et al., 2000) és causada per una mutació autosòmica recessiva en 

el gen de Reelina que provoca retràs motor i cognitiu. També a nivell genètic, variants 

genètiques de RELN s’han associat a desordres psiquiàtrics. Estudis amb cervells post mortem, 

s’ha vist una reducció de Reelina, tant a nivell de mRNA com proteïna, en interneurones del 

còrtex prefrontal, hipocamp i cerebel en pacients esquizofrènics, amb trastorns bipolars, 

depressió i autisme (Impagnatiello et al., 1998; Fatemi et al., 2000; Guidotti et al., 2000; Fatemi 

et al., 2002). A més, com ja hem dit anteriorment, aquest promotor està altament regulat 

epigenèticament, i es creu que la reducció de l’expressió de Reelina que es veu en malalts, 

sigui conseqüència de la hipermetilació del promotor (Grayson et al., 2005). A més, s’ha vist 

una sobreexpressió de SAM i DNMT1, responsables de la metilació del promotor, en els 

mateixos pacients on hi ha una disminució de Reelina (Veldic et al., 2004).  

Cal destacar que els insults perinatals, factors que s’han relacionat amb el desenvolupament 

de malalties psiquiàtriques, com poden ser l’exposició a l’alcohol o a agents infecciosos així 

com la disfunció serotoninèrgica provoquen una disfunció de la via de senyalització de la 

Reelina (Fatemi et al., 1999; Janusonis et al., 2004; Meyer et al., 2008; Hashimoto-Torii et al., 

2011). 

Un altre indici que la Reelina pot intervenir en aquestes patologies és que diferents fàrmacs 

utilitzats per tractar aquests patologies com antipsicòtics, antidepressius o estabilitzadors de 

l’humor, alteren els nivells de RNA i/o proteïna de la Reelina i els seus companys, especialment 

Dab1 i GSK3b (Fatemi et al., 2009). 

A més dels estudis epidemiològics i genètics a nivell humà, amb animals de laboratori també 

s’han trobat evidències que la falta de Reelina predisposa a malalties psiquiàtriques. La majoria 

d’estudis s’han realitzat amb el ratolí HRM que té un 50% de Reelina respecte els controls, en 

el que s’han trobat dèficits cognitius i en el test de PPI (Tueting et al., 1999; Qiu et al., 2006b; 
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Barr et al., 2008; Rogers et al., 2013), tot i que d’altres no han aconseguit reproduir els 

resultats (Salinger et al., 2003; Podhorna and Didriksen, 2004; Krueger et al., 2006). 
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Amb els antecedents exposats a la introducció em volgut estudiar quin paper podia tenir un 

gen molt important en el desenvolupament neuronal com és la Reelina en les malalties 

psiquiàtriques i en un procés de plasticitat que s’ha relacionat amb aquestes malalties com és 

la neurogènesi adulta.  Amb tot això ens vam proposar l’estudi dels següents objectius: 

 

1. Implicació de la via de senyalització de la Reelina en l’etiologia i protecció de les 

malalties psiquiàtriques. 

 

- Estudi dels comportaments relacionats amb les malalties psiquiàtriques d’un 

model d’hipofunció de Reelina com és el HRM. 

- Estudi de la Reelina com a factor de resiliència contra el desenvolupament de 

malalties psiquiàtriques. 

- Estudi histològic i de comportament d’una baixada transitòria de Dab1 durant 

el desenvolupament. 

 

2. Estudi del paper de la Reelina en els diferents processos que engloven la neurogènesi 

adulta del gir dentat. 

 

- Estudi d’un augment de la Reelina en la neurogènesi adulta 

- Estudi de la disrupció de la via de senyalització de la Reelina en la neurogènesi 

adulta 
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RESUM 

 

Tot i l’elevat impacte de l’esquizofrènia i dels trastorns de l’humor, que en casos extrems 

comporten la mort, les darreres dècades han portat un progrés escàs en el desenvolupament 

de nous tractaments. Estudis recents han demostrat que la Reelina, una proteïna extracel·lular 

crítica pel desenvolupament neuronal, està reduïda en pacients d’esquizofrènia i trastorns 

bipolars. Tot i això, dades de l’efecte causal o protector de la Reelina en els trastorns 

psiquiàtrics és escàs. Amb l’objectiu d’estudiar la influencia directa de l’efecte dels nivells de 

Reelina en el comportament, hem sotmès dues soques de ratolí, una en què els nivells de 

Reelina estaven disminuïts (ratolí heterozigot reeler) o augmentats (ratolí sobreexpressant de 

Reelina), a una bateria de test de comportament: camp obert, caixa blanca i negra, la supressió 

de menjar, el test de natació forçada, l’administració crònica de corticosterona seguida del test 

de natació forçada, la sensibilització a la cocaïna i els dèficits de la inhibició prepols (PPI) 

induïts per antagonistes de N-metil-N-Aspartat (NMDA). Aquests testos estan dissenyats per 

modelar alguns aspectes dels desordres psiquiàtrics com l’esquizofrènia, els trastorns de 

l’humor i ansietat. No hem trobat diferènciesn entre el reeler heterozigot i els seus controls 

WT. Tot i això, la sobreexpressió de Reelina en el cervell anterior del ratolí redueix el temps de 

flotació en el test de natació forçada en ratolins als quals se’ls ha aplicat un tractament crònic 

de corticosterona, una reducció de la sensibilització a la cocaïna i una reducció dels dèficits de 

PPI induïts per antagonistes de NMDA. A més, hem demostrat que mentres l’estrès incrementa 
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la transmissió sinàptica de NMDA a través de NR2B, implicat en la depressió, la sobreexpressió 

de Reelina la redueix considerablement. Tots aquests resultats apunten a la via de 

senyalització de la Reelina com a diana terapèutica interessant per poder tractar un ampli 

ventall de trastorns psiquiàtrics.  

 

 

Aquest article ha estat publicat a la revista Neuropsychopharmacology: Cátia M. 

Teixeira, Eduardo D. Martín, Ignasi Sahun, Nuria Masachs, Lluis Pujadas, Andre Corvelo, 

Carles Bosch, Daniela Rossi, Albert Martinez, Rafael Maldonado,  Mara Dierssen and 

Eduardo Soriano (2011). Reelin over-expressing prevents the manifestation of 

behavioral phenotypes related to schizophrenia and bipolar disorder. 

Neuropsychophamacology Nov;36(12):2395-405. 
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RESUM 

 

La neurogènesi adulta de l’hipocamp es creu que és essencial per l’aprenentatge i memòria, i 

també ha estat implicada en la patogènesi de diferents patologies. Encara que estudis recents 

han identificat factors claus de la regulació de la proliferació dels progenitors neurals del 

hipocamp adult, el mecanisme de control de la migració i integració de les noves neurones 

generades al adult en el circuit preexistent resta desconegut. La Reelina és una proteïna de 

matriu extracel·lular que és vital pel desenvolupament neuronal. L’activació de la via de 

senyalització de Reelina comporta la fosforilació de Disabled-1, una proteïna adaptadora 

necessària per la cascada de la Reelina. aquí hem utilitzat una soca transgènica i marcadors 

retrovirals en casos de guany i pèrdua de funció per ensenyar que la via de senyalització de la 

Reelina regula la migració i el desenvolupament dendrític de les noves neurones generades a 

l’hipocamp adult. Mentre que la sobreexpressió de Reelina accelera la maduració dendrítica, la 

inactivació de la via de senyalització de la Reelina específicament als progenitors neurals 

provoca una migració aberrant, una disminució del desenvolupament dendrític, la formació de 
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dendrites ectòpiques al hilus, i l’establiment d’un circuit aberrant. Els nostres resultats donen 

suport a l’especificitat cel·lular i la importància que té la via de senyalització de la Reelina en la 

neurogènesi adulta. A més, les nostres dades mostren un nou paper de la via de senyalització 

de la Reelina en el cervell adult amb una implicació potencial a la patogènesi de diferents 

trastorns neurològics i psiquiàtrics.  

 

 

Aquest article ha estat publicat a la revista Journal of Neuroscience: Cátia M Teixeira*, 

Michelle M. Kron*, Nuria Masachs*, Hellen Zhang, Diane C. Lagace, Albert Martinez, 

Isabel Reillo, Xin Duan, Carles Bosch, Lluis Pujadas, Lucas Brunso, Hongjun Song, Amelia 

J. Eisch, Victor Borrell, Brian W. Howell, Jack M. Parent,  Eduardo Soriano (2012). Cell-

Autonomous Inactivation of the Reelin Pathway Impairs Adult Neurogenesis in the 

Hippocampus. The Journal of Neuroscience 29;32(35):12051-12065. 
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RESUM 

Es creu que els desordres psiquiàtrics podrien originar-se durant el desenvolupament, amb la 

interacció de factors genètics i ambientals per provocar l’aparició de la malaltia. La Reelina és 

una proteïna extracel·lular essencial per la migració i maduració neuronal durant el 

desenvolupament, i els seus nivells d’expressió estan reduïts en els trastorns psiquiàtrics. És 

interessant destacar que molts insults perinatals augmenten el risc de desenvolupar dèficits de 

comportament també alteren la senyalització de la Reelina. Hem utilitzat un ratolí floxed per 

l’al·lel dab1 per estudiar com una disminució transitòria de Dab1, un component clau de la via 

de senyalització de la Reelina, és suficient per induir dèficits de comportaments relacionats 

amb les malalties psiquiàtriques. Hem trobat que la regulació a la baixa transitòria de Dab1 

causa dèficits de comportament als ratolins adults, com dèficits de memòria, cura maternal, 

inhibició prepols i resposta a la cocaïna. Alguns dels dèficits ja eren presents durant 

l’adolescència. També hem demostrat que la D-cicloserina rescata els dèficits cognitius 

observats al ratolí floxed dab1 amb alteracions a l’hipocamp i neocòrtex. Els nostres resultats 

indiquen una relació causal entre la regulació a la baixa dels nivells de Dab1 durant el 

desenvolupament i els dèficits estructurals i de comportament associats a malalties 

psiquiàtriques a l’adult. 

 

 

Aquest article ha estat publicat a la revista Neuropsychopharmacology: Cátia M 

Teixeira*, Nuria Masachs*, Ashraf Muhaisen, Carles Bosch, Brian Howell, Eduardo 

Soriano. Transient Down-Regulation of Dab1 Protein Levels During Development Leads 
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to Behavioral and Structural Deficits: Relevance for Psychiatric Disorders. 

Neuropsychopharmacology 2014 Feb;39(3):556-68. 
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CAPÍTOL 1: PAPER DE LA VIA DE SENYALITZACIÓ DE REELINA EN 

L’ETIOLOGIA I PROTECCIÓN DE MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES 
 

La via de senyalització de Reelina regula el desenvolupament cortical, la formació de sinapsis i 

la neurotransmissió glutamatèrgica, tots aspectes afectats en diferents patologies 

psiquiàtriques. En aquesta part del treball ens proposat veure quina relació podia tenir la 

Reelina amb les malalties psiquiàtriques. Mitjançant un model de pèrdua transitòria de la 

funció de la Reelina hem vist que una baixada de la senyalització provoca l’aparició de 

diferents símptomes i característiques relacionades amb l’esquizofrènia i els trastorns de 

l’humor. A més, hem pogut identificar un paper no descrit abans de la Reelina, ja que exerceix 

protecció envers insults que promouen l’aparició de comportaments relacionats amb les 

malalties psiquiàtriques mitjançant la potenciació de la neurotransmissió glutamatèrgica. 

 

1.1. Paper de la Reelina en la modulació de fenotips relacionats amb 
esquizofrènia, depressió o ansietat 

 

Des de l’aparició dels primers indicis que relacionaven la Reelina amb malalties com 

l’esquizofrènia, l’autisme o els trastorns de l’humor (Fatemi et al., 2000; Torrey et al., 2005; Jia 

et al., 2010; Schmidt and Mirnics, 2014) s’ha intentat analitzar si aquesta proteïna podia estar 

involucrada en l’aparició de fenotips relacionats amb malalties psiquiàtriques, però el ratolí 

amb el qual s’havia descrit aquesta mutació, el ratolí reeler, presenta problemes de mobilitat 

com a conseqüència d’un mal desenvolupament que l’impedeixen realitzar correctament 

testos de comportament impedint determinar sí aquest ratolí presentava fenotips relacionats 

amb les malalties psiquiàtriques (D'Arcangelo et al., 1995). Per això, es va començar a utilitzar 

de model d’hipofunció el ratolí heterozigot reeler (HRM) un ratolí que presenta el 50% del 

nivells de Reelina comparat amb el WT però que no presenta els problemes de mobilitat ni 

laminació que té el reeler homozigot. Fins ara els resultats obtinguts per diferents grups han 

estat contradictoris, mentre molts estudis han trobat que aquest ratolí presenta problemes 

cognitius, una ansietat elevada i dèficits amb el PPI (Tueting et al., 1999; Brigman et al., 2006; 

Qiu et al., 2006b; Barr et al., 2008), tal com passa als models animals d’esquizofrènia, altres 

grups han estat incapaços de replicar aquests resultats (Salinger et al., 2003; Podhorna and 

Didriksen, 2004; Krueger et al., 2006). En el nostre estudi tampoc vam poder reproduir les 

diferències trobades per altres grups entre el WT i HRM en els testos de OF, BW, FST, PPI.  

En les malalties derivades d’un mal desenvolupament neuronal es creu que es produeixen per 

una combinació d’una predisposició genètica combinada amb algun insult ambiental (Horvath 

and Mirnics, 2014), per això, molts dels testos de comportament es realitzant administrant 

algun tipus de substància al ratolí per mimetitzar aquests insults ambientals i veure si hi ha 

comportaments emmascarats (Giovanoli et al., 2013). Un dels factors ambientals més 

involucrats en l’etiologia de la depressió i l’esquizofrènia és l’estrès, per això vam voler 

estudiar si hi havia problemes de comportament associats a l’estrès, per això els hi vam aplicar 

un tractament crònic de corticosterona i després sotmetre els animals al FST (Krishnan and 
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Nestler, 2008). Els antagonistes de NMDAR i agonistes de dopamina provoquen problemes en 

el comportament semblants als observats en l’esquizofrènia (Krystal et al., 1994) amb els que 

s’utilitzen per estudiar els símptomes positius amb el test de sensibilització a psicoestimulants 

o el PPI combinat amb dizociplina o MK801 (Nestler and Hyman, 2010), que vam aplicar al 

nostre model HRM. En cap dels casos vam trobar diferències. El fet de no obtenir diferències 

significatives podria ser com a conseqüència dels protocols utilitzats ja que, per exemple, un 

test molt utilitzat per determinar comportaments esquizofrènics com el PPI, en funció del 

protocol utilitzat es poden observar diferències o no (Barr et al., 2008).  

Tot i això, el HRM no ens permet discernir en quin punt és clau la Reelina ja que els nivells 

baixos de Reelina són constants. Per això, seria interessant poder interrompre la Reelina en 

diferents punts del desenvolupament i veure’n les conseqüències, tal i com explicarem 

endavant, així com en edats més adultes, per comprovar si la desactivació adulta provoca 

canvis de comportament, ja que es creu que en funció de moment i la zona de desactivació pot 

produir una patologia o una altra, i la Reelina s’ha vist implicada en diferents patologies com 

esquizofrènia, autisme, depressió o epilèpsia (Fatemi et al., 2000; Fatemi et al., 2002; Gong et 

al., 2007). De moment, utilitzant un condicional de Dab1 en neurones piramidals en adult s’ha 

vist que té problemes cognitius, una característica destacable d’aquestes patologies, però a 

més seria interessant realitzar altres testos com CS o PPI amb el condicional Dab1 o un 

condicional de Reelina. Tot i això, és possible que la simple inactivació a l’edat adulta no 

produeixi fenotips observables, ja que cada vegada hi ha més convenciment de que la majoria 

de malalties mentals tenen un origen en defectes en el desenvolupament, com discutirem a 

continuació.  

 

1.2. Funció neuroprotectora de la Reelina en malalties psiquiàtriques 
 

Fins aquest moment, només s’havia intentat comprovar si la falta de Reelina podia ser un 

desencadenant en patologies com l’esquizofrènia o la depressió, però no s’havia estudiat si un 

augment dels nivells de Reelina podia tenir algun efecte sobre el comportament. Per això, ens 

vam valer d’un ratolí transgènic elaborat al nostre laboratori que sobreexpressa Reelina durant 

l’edat adulta al cervell anterior (ROE – Reelin Overexpressing mice).  

Primerament, vam sotmetre’l a una bateria de testos per veure si el comportament basal 

estava afectat en aquest transgènic i no vam observar cap diferència en cap dels testos, 

excepte una petita disminució de l’ansietat en el BWB, indicant que la Reelina podria tenir un 

efecte ansiolític. Al veure que el comportament basal no estava afectat vam tornar a aplicar el 

protocol anterior i combinar el comportament amb factors ambientals. Amb l’aplicació d’un 

tractament d’estrès crònic, aquest ratolí no mostrava el fenotip depressiu en el test de FST, 

sent la Reelina un factor que podria prevenir de desenvolupar fenotips depressius. A més del 

test de depressió, també vam portar a terme testos desenvolupats per simular els símptomes 

positius de l’esquizofrènia amb la utilització d’antagonistes de NMDAR en el PPI i CS, i en 

aquest cas la Reelina també era capaç de revertir els fenotips. Per tot això suggerim que la 

Reelina podria ser un factor de resiliència en el desenvolupament de malalties psiquiàtriques. 
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A part del treball realitzat en aquesta tesi, hi ha altres treballs que apunten una possible funció 

protectora de la Reelina en el desenvolupament de fenotips relacionats amb malalties 

psiquiàtriques. Estudis realitzats amb injeccions intracranials de Reelina en ratolins WT 

mostren que un augment de la funció cognitiva (Rogers et al., 2011). A més, administrant 

Reelina al HRM es reverteixen la majoria de dèficits que té aquest ratolí produint un augment 

de l’expressió de GAD67 i de la densitat d’espines així com una millora de la funció sinàptica de 

l’hipocamp, aprenentatge associatiu i memòria i PPI (Rogers et al., 2013). A més, en el cas 

d’una altra malaltia mental, en aquest cas neurodegenerativa com és l’Alzheimer, s’ha vist que 

en retarda l’aparició i de millorar-ne els dèficits cognitius (Pujadas et al., 2014). 

Fa poc s’ha demostrat que l’aplicació d’un estrès previsible durant etapes postnatals provoca 

un augment de l’expressió de Reelina (Gross et al., 2012), i un altre estudi independent va 

veure que aquest tipus d’estrès tenia un efecte ansiolític i antidepressiu contra insults 

posteriors a l’adult i que creien que es deu a mTOR (Suo et al., 2013), i sabem que mTOR és 

activat per Reelina. 

mTOR s’activa a través de PI3K/Akt i és una de les vies que s’ha relacionat amb esquizofrènia i 

depressió. S’ha vist que és necessària per la correcta formació de la LTP i memòria, que la 

inactivació produeix dèficits del PPI (Gururajan and van den Buuse, 2014),  i que és el 

responsable de l’efecte antidepressiu produït per l’administració de ketamina (Li et al., 2010). 

A més, està activada per la Reelina (Jossin and Goffinet, 2007) i s’ha vist que és necessari per la 

correcta maduració del còrtex prefrontal, que està alterada per la falta de Reelina (Iafrati et al., 

2014). Per això, podria ser una de les vies que potenciés la Reelina per produir l’efecte 

antidepressiu fos mTOR. 

Tot i això, el candidat estrella a estar desregulat en malalties com l’esquizofrènia o els 

trastorns de l’humor és GSK3β, ja que la majoria de fàrmacs utilitzats per tractar aquestes 

patologies com antidepressius, antipsicòtics, liti inhibeixen aquesta quinasa (Li et al., 2007b; 

Beaulieu et al., 2009). S’han vist nivells baixos de fosforilació d’aquesta quinasa en pacients 

(Emamian2004) i en models de malalties psiquiàtriques (Beaulieu et al., 2008; Willi et al., 

2013), a  més altres gens candidats com DISC1 (Mao et al., 2009) també regulen GSK3β. També 

s’ha vist que un augment de la inhibició de GSK3b que és important per la regulació sinàptica 

(Beaulieu et al., 2009; Fatemi et al., 2009).  

Quan la Reelina s’uneix als seus receptors i activa Dab1 i PI3K/Akt, a més d’activar mTOR, 

també fosforila GSK3β produint-ne la inhibició (Beffert et al., 2002). S’ha vist que es produeix 

un augment de la fosforilació Akt al estimular amb Reelina (Jossin and Goffinet, 2007), mentre 

que una disrupció de la via provoca una disminució de forforilació, a més dels seus efectors 

(Trotter et al., 2013). En pacients esquizofrènics hi ha una disminució Akt, així com el ratolí 

models de malalties psiquiàtriques presenten una disminució de l’activació d’Akt (Emamian et 

al., 2004; Balu et al., 2013; Willi et al., 2013). Així, l’augment de Reelina podria provocar tant 

un augment de mTOR actiu com GSK3b inactiu que podrien provocar un augment de la 

neurotransmissió que, en part, postulem que seria la que li conferiria el paper protector com 

discutirem a continuació. 
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1.3. La Reelina potencia la transmissió glutamatèrgica  
 

Molts estudis han demostrat que la Reelina controla la neurotransmissió glutamatèrgica 

(Weeber et al., 2002; Chen et al., 2005; Qiu et al., 2006a; Groc et al., 2007), i el ratolí ROE ja es 

va veure que presentava un augment de LTP in vivo (Pujadas et al., 2010). En aquest estudi 

hem confirmat que hi ha una potenciació de la neurotransmissió a través de NMDAR amb una 

disminució de NR2B que creiem que podria ser el responsable de l’efecte protector ja que 

antagonistes de  NR2B tenen un efecte antidepressiu (Li et al., 2010). Una de les teories sobre 

l’esquizofrènia és una hipofunció glutamatèrgica (Coyle, 2006) i també s’han relacionat els 

trastorns de l’humor i l’ansietat amb problemes amb la neurotransmissió glutamatèrgica 

(Sanacora et al., 2008; Popoli et al., 2012). En aquest cas, veiem que un augment de Reelina 

provoca l’efecte contrari, indicant que una disminució dels nivells de Reelina com els que es 

veuen als pacients esquizofrènics podria ser la causa d’aquesta malaltia.  

La regulació de Reelina sobre NMDAR és per fosforilació directa de Dab1/Scr sobre NMDAR 

que n’augmenta la conductància del Ca2+ (Beffert et al., 2005). Sembla que el receptor ApoER2 

i NMDAR estan junts espacialment a través de PSD95. Aquesta unió s’ha vist que no és 

necessària per la migració però és essencial pels processos de plasticitat sinàptica i memòria 

(Beffert et al., 2005). Tot i que en aquest treball no s’han analitzat els receptors AMPA, també 

s’ha vist que la Reelina els regula promovent la seva inserció a la membrana. Aquesta acció la 

realitza a través de PI3K/Akt (Qiu et al., 2006a). 

A més d’afavorir la fosforilació de les subunitats dels receptors NMDAR, la Reelina també s’ha 

vist que promou la maduració de les neurones hipocampals amb el canvi de subunitats dels 

receptors, passant de NR2B a NR2A, i que ho fa augmentant-ne la mobilitat (Sinagra et al., 

2005; Groc et al., 2007; Campo et al., 2009). Aquí, hem vist que la sobreexpressió de Reelina 

comporta pràcticament a la desaparició dels corrents produïts per NR2B en condicions basals, 

a més de fer que l’augment de la neurotransmissió a través de NR2B que es produeix amb 

l’administració de corticosterona sigui menor que en el cas del WT, quedant a un nivell 

semblant al WT en estat basal. S’ha vist un regulació a l’alça produïda per estrès de NR2B que 

són els responsables de les disfuncions provocades per l’estrès a l’hipocamp (Wong et al., 

2007), mentre que antagonistes de NR2B tenen un efecte antidepressiu (Wong et al., 2007; Li 

et al., 2010). S’ha vist un augment de NR2B al hipocamp de pacients d’esquizofrènia 

(Tamminga et al., 2010), a més de tenir una disminució de NR2A i que això provoca una 

alteració en les oscil·lacions gamma corticals (Carlen et al., 2012; Kocsis, 2012). Per tot això, 

creiem que la resiliència que confereix la Reelina podria per la disminució de receptors amb 

NR2B que produeix la Reelina. En un altre estudi que ho confirma, mostren que els dèficits dels 

ratolins HRM en edats postnatals són recuperats amb un antagonista NMDAR general com és 

la ketamina i per un específic de NR2B (Iafrati et al., 2014) i per això creuen que la plasticitat 

sinàptica fisiològica es pot aconseguir amb la inhibició d’aquesta subunitat.  

Tant experiments tant in vitro com in vivo, havien demostrat la capacitat de la Reelina per 

augmentar la transmissió glutamatèrgica (Weeber et al., 2002; Chen et al., 2005; Qiu et al., 

2006a; Groc et al., 2007; Pujadas et al., 2010; Rogers et al., 2011; Trotter et al., 2013). Per això, 

la potenciació de la transmissió glutamatèrgica podria suplir les deficiències presents en 
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malalties com l’esquizofrènia o els trastorns de l’humor, i quan es produeix algun factor extern 

que podria perjudicar-la, la Reelina ho podria contraresta. Per exemple, s’ha vist que la 

cortisona provoca una alteració de les subunitats dels receptors de NMDA (Sanacora et al., 

2008), així que la Reelina podria contrarestar-ho i tornar-ho els nivells normals, tal i com hem 

vist amb l’anàlisi dels corrents dependents de NR2B en què el ratolí ROE amb corticosterona té 

uns nivells molt semblants als del WT sense corticosterona.  

En resum, una sobreexpressió de Reelina produeix una regulació a la baixa molt forta de NR2B, 

cosa que ens permet protegir dels possibles insults que podrien acabar alterant la funció 

glutamatèrgica com l’estrès o psicoestimulants. 

 

1.4. La disminució de Reelina transitòria perinatal provoca alteracions/dèficits en 
les estructures laminars del cervell 

 

Estava descrit que el ratolí hipomòrfic per Dab1 presentava una baixada dels nivells de 

proteïna de Dab1 a P1, però nosaltres vam voler analitzar si era específica de P1 o si era més 

prolongat en el desenvolupament. Mentre que vam veure que la disminució de Dab1 era 

principalment entre P1 i P7, també vam quantificar si els altres components de la via de 

senyalització estaven o no alterats i vam veure que els nivells de proteïna tant dels receptors 

com els de la mateixa Reelina no es trobaven afectats. Pel que fa a nivell d’expressió de mRNA 

vam poder veure que els nivells de Dab1 eren baixos tant en el desenvolupament com a l’edat 

adulta, tot i que la baixada proteica només era observada a P1. Aquesta disminució puntual a 

edats postnatals primerenques es pot explicar pel fet que l’activació de Dab1 per part de la 

Reelina també activa la seva degradació (Arnaud et al., 2003a). Quan la via és més activada 

també provoca més augment de la degradació, com que els nivells de Reelina són més alts a 

edats perinatals, l’activació és major així com la conseqüent degradació, mentre que a l’edat 

adulta com que hi ha menys activació i degradació els nivells són suficients per mantenir una 

senyalització correcta. És semblant al que es veu amb ratolí reeler, que té uns nivells més alts 

de Dab1 perquè no hi ha degradació (Feng et al., 2007; Kerjan and Gleeson, 2007), i que el 

ratolí sobreexpressant que té un nivells lleugerament més baixos (Pujadas et al., 2010)  

Una de les característiques dels pacients d’esquizofrènia són alteracions histològiques, que es 

creu que són conseqüència d’un mal desenvolupament. En el cervell del reeler, les estructures 

més afectades són les estructures laminars com el còrtex, l’hipocamp i el cerebel. En el cas del 

nostre ratolí, tot i presentar una anatomia general correcta, al observar amb més detall vam 

poder observar alteracions a l’hipocamp i còrtex, i anteriorment van descriure ectòpies en el 

cerebel (Pramatarova et al., 2008). 

Observant l’hipocamp, el DG tenia una arquitectura normal mentre que CA1 i CA3 presentaven 

alteracions i que l’anàlisi semiqualitatiu ens va permetre veure que les alteracions eren més 

pronunciades a mesura que avançàvem respecte l’eix anteroposterior, presentant un fenotip 

més accentuat al hipocamp ventral que el dorsal. S’ha descrit que l’hipocamp de malalts 

d’esquizofrènia o trastorns de l’humor està alterat, presentant un volum inferior que es creu 
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que pot ser per una complexitat inferior dels arbres dendrítics o disminució de tipus concrets 

d’interneurones (Harrison, 1999; Nestler et al., 2002). 

Pel que fa al còrtex, una primera observació amb el marcador Tbr1 ens va mostrar alteracions 

en les capes I i II del ACC, un dels que s’ha relacionat amb l’esquizofrènia i depressió. Vam 

procedir a un anàlisi quantitatiu del còrtex somatosensorial primària també anomenat camp 

de barrils, (S1BF – Primary somatosensory cortex, barrel field) i del còrtex visual primari (V1), i 

tot i no trobar-se una disminució en el gruix del còrtex com s’ha descrit (Harrison, 1999), es va 

trobar alteracions a la capa I amb neurones ectòpiques envaint aquesta capa, mentre que la 

laminació a la resta de capes no presentava alteracions. En els cervells d’esquizofrènics és molt 

típic l’aparició de neurones ectòpiques, especialment neurones a la matèria blanca (IWMN – 

Interstitial white matter neurons) que a més s’ha vist que està relacionat amb una baixa 

expressió de Reelina (Eastwood and Harrison, 2003).  

L’aparició d’ectòpies en diferents regions del còrtex cerebral s’ha relacionat amb problemes de 

migració d’aquestes neurones (Benes and Berretta, 2001; Connor et al., 2009). La Reelina s’ha 

vist que és necessària per la correcta col·locació de les neurones durant el desenvolupament 

(Tissir and Goffinet, 2003), i de la formació de sinapsis, per això, una baixada de la via ens pot 

provocar problemes de migració i la posterior formació de sinapsis que provocaran una baixa 

connectivitat entre diferents regions com es veu en aquestes patologies. 

En el nostre ratolí, com que la baixada és perinatal, estructures que es generen més 

tardanament com el bulb olfactiu, la zona subventricular o les illes de Calleja (ICj) no es veuen 

afectades. A més, vam comprovar si la inactivació a l’edat adulta produïa un fenotip més 

accentuat però el resultat va ser el mateix, indicant que les alteracions estructurals són 

producte de problemes durant el desenvolupament i que la Reelina no és necessària pel 

manteniment de les estructures un cop estan formades. 

Amb tot això, podem concloure que les ectòpies que presenten aquests ratolins són causats 

per la baixada transitòria al desenvolupament i que no empitjoren per una posterior 

desactivació. Coherent amb els resultats, de moment no s’ha vist que la inactivació sigui 

necessària pel manteniment del cervell (Trotter et al., 2013) tot i que en el cas de l’epilèpsia 

s’ha vist que sí que hi ha dispersió i que uns nivells mínims són necessaris pel manteniment del 

DG (Haas and Frotscher, 2010). Més estudis amb condicionals de Reelina serien necessaris per 

determinar si la Reelina té algun paper en el manteniment de les estructures corticals en 

condicions fisiològiques i no patològiques com són els estudis relacionats amb l’epilèpsia.  

 

1.5. Una disminució de Dab1 perinatal transitòria provoca problemes de 
comportament 

 

Com ja hem dit abans, els estudis de comportament realitzats fins ara havien estat amb la 

utilització de HRM i havien estat contradictori, a més no permet distingir si els problemes són 

derivats només d’un mal desenvolupament o a l’adult o si és per els constants nivells baixos de 

Reelina. Amb aquest treball, podem determinar que els problemes produïts durant el 

desenvolupament per una falta de Reelina són suficients per produir fenotips relacionats amb 
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malalties psiquiàtriques. Vam veure que la desactivació transitòria no provocava problemes de 

mobilitat en el cilindre rodador (RR – Rotarod), però sí provocava dèficits en la cura materna i 

la sensibilització a psicoestimulants, així com dèficits en el PPI després de l’administració de 

corticosterona i cognitius en el MWM. A més, la inactivació a l’edat adulta provocava dèficits 

en l’habituació a nous ambients així com un augment de l’ansietat. 

Com ja hem dit abans, la Reelina és un gen que s’ha relacionat amb l’etiologia de malalties 

psiquiàtriques (Fatemi et al., 2000; Torrey et al., 2005; Jia et al., 2010) ja que es creu que 

aquestes tenen un origen en el desenvolupament neuronal, procés en el qual la Reelina hi té 

un paper molt important (Tissir and Goffinet, 2003). S’ha vist en diferents treballs que factors 

que influencien en el desenvolupament d’aquestes malalties com les infeccions perinatals,  

l’administració d’alcohol perinatal o la disfunció serotoninèrgica disminueixen els nivells que a 

més provoquen una disminució dels nivells de Reelina (Fatemi et al., 1999; Janusonis et al., 

2004; Hashimoto-Torii et al., 2011). 

La baixada transitòria que presenta el nostre model podria afectar a qualsevol de les funcions 

que té la Reelina. Com hem dit abans, la migració n’està afectada. L’altra funció de la Reelina 

durant el desenvolupament és el desenvolupament dendrític i sinàptic (D'Arcangelo, 2014). 

Així, en el nostre model de disminució transitòria de Dab1 la falta transitòria de Reelina també 

podria afectar al desenvolupament i estabilitat dendrítica i sinàptica. De fet la majoria de 

malalties psiquiàtriques es caracteritzen per alteracions dendrítiques i sinàptiques (Kulkarni 

and Firestein, 2012). S’ha vist una disminució de volum en diferents estructures cerebrals que 

s’ha atribuït a una falta de complexitat i de nombre d’axons i dendrites (Harrison, 1999). 

També s’ha vist que l’efecte d’alguns antidepressius o antipsicòtics sembla més associat al 

remodelatge neuronal que a l’augment de neurogènesi com a tal (Bessa et al., 2009; Park et 

al., 2013). Així, com que la Reelina té un paper important en la dendritogènesi i el control del 

citosquelet (Jossin and Goffinet, 2007; Matsuki et al., 2008; Chai et al., 2009; Meseke et al., 

2013), una pèrdua de Reelina pot provoca problemes en la orientació i complexitat de les 

neurones i com a conseqüència d’un mal desenvolupament dendrític produir un mal 

desenvolupament de les espines dendrítiques. S’ha vist que la Reelina afecta tant a la densitat 

com a la mida de les espines dendrítiques (Liu et al., 2001; Pujadas et al., 2010; Rogers et al., 

2013; Iafrati et al., 2014). Seria interessant mirar si la citoarquitectura d’aquestes neurones 

neurones del ratolí fDab1 estan afectades o no en hipocamp o còrtex, tot i que en les neurones 

noves hem vist que la seva morfologia és completament aberrant, a més de tenir alterades les 

espines dendrítiques, com explicarem a continuació. 

L’altre funció que ja hem explicat de la Reelina és la regulació de la neurotransmissió 

glutamatèrgica. Per això, a més d’intervenir en l’arquitectura, també pot influenciar en la 

neurotransmissió glutamatèrgica  durant el desenvolupament, on s’ha vist que és essencial, ja 

que el bloqueig dels receptors de NMDA provoquen l’apoptosi de les cèl·lules (Ikonomidou et 

al., 1999). Aquesta afectació predominantment afectaria a les neurones piramidals que ´son 

les principals neurones que expressen els components de la via de senyalització de la Reelina. 

Tot i això, en algun estudi s’ha començat a suggerir que, a més de regular directament la 

neurotransmissió glutamatèrgica de les neurones piramidals (Trotter et al., 2013), també ho 

podria fer indirectament a través de la regulació de les interneurones GABAèrgiques, i 

provocant una hipofunció d’aquestes interneurones que podria ser la causa de l’esquizofrènia 
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(Nakazawa et al., 2012). S’ha vist que el ratolí HRM té reduïts els IPSP però no els EPSP (Qiu et 

al., 2006b), a més sembla que Dab1 es veu que s’acumula a les sinapsis perisomàtiques de la 

capa piramidal de CA1 i per tant sembla que es podria expressar a les cèl·lules cistell 

GABAèrgiques que són les responsables de la regulació de les oscil·lacions a l’hipocamp 

(Trotter et al., 2013) o les Chandelier (Pesold et al., 1999). A més, també s’ha vist que 

expressarien el receptor ApoER2, (Pitts et al., 2012), tot i que no es descarta algun altre 

correceptor. A més, els pacients d’esquizofrènia tenen una disminució de NR2A a les 

interneurones PV+ i que això provoca una alteració en les oscil·lacions gamma corticals (Carlen 

et al., 2012; Kocsis, 2012), i sabem que la Reelina afavoreix la maduració amb la reducció de 

NR2B i augment de 2A (Sinagra et al., 2005; Groc et al., 2007; Iafrati et al., 2014). Per tot això 

podríem pensar que la Reelina podria tenir un paper en la regulació dels receptors NMDAR a 

les interneurones PV+ i fins i tot promovent la seva supervivència en períodes crítics, que 

podria explica els nivells baixos de PV+ observats en esquizofrènics (Gonzalez-Burgos and 

Lewis, 2012). De fet, altres gens que també estan relacionats amb l’etiologia de malalties 

psiquiàtriques com Neuregulin1 i el seu receptor ErB4R, s’ha vist que regulen la 

neurotransmissió glutamatèrgica de les interneurones PV+ i que la falta provoca fenotips 

relacionats amb l’esquizofrènia (Chen et al., 2010; Fazzari et al., 2010). Tot i això, caldrien 

realitzar els experiments necessaris com assegurar que s’expressen els components de la via 

de senyalització de la Reelina en aquest tipus d’interneurones, i després seria interessant 

comprovar què passa quan s’elimina Dab1 exclusivament de les PV+. 

En resum, si algun insult a l’edat perinatal provoca la baixada de Reelina, tal i com passa en el 

nostre model, provoca alteracions durant el desenvolupament postnatal que es manifesten 

amb l’aparició de fenotips relacionats amb malalties psiquiàtriques a l’edat adulta.  

 

1.6. Inici a l’adolescència 
 

Com hem dit abans les patologies derivades d’un mal desenvolupament neuronal, tot i que 

s’originen en edats prenatals i perinatals, no sol ser fins a l’adolescència tardana que els 

símptomes que són fàcilment identificables com la psicosi o una al·lucinació i són 

diagnosticades, per això es diu que l’aparició sol ser a l’adolescència . Aquesta fase es 

caracteritza per importants canvis hormonals que poden afectar a l’expressió de gens a més 

haver-hi una gran quantitat de canvis sinàptics ja que, per exemple, augmenten les sinapsis 

inhibitòries i disminueixen les excitadores (Insel, 2010). 

Per això, vam voler comprovar en el nostre model i vam veure que a l’adolescència ja 

presentaven dèficits almenys a dos dels testos MWM i CS. Un estudi realitzat amb HRM joves 

també va trobar dèficits com a conseqüència dels baixos nivells de Reelina (Iafrati et al., 2014). 

Podria ser que la Reelina també tingués un paper en aquesta etapa final del desenvolupament 

cerebral. S’ha vist que al final de l’adolescència hi ha un augment de la metilació del protomor 

de la Reelina (Lintas and Persico, 2010), i s’ha vist que és important per la poda correcta de les 

neurones corticals (Chameau et al., 2009). A més, s’ha vist que la pertorbació de la 

neurotransmissió glutamatèrgica durant l’adolescència i no més tard, provoca l’aparició de 

comportament relacionats amb l’esquizofrènia (Belforte et al., 2009). Per tot això, és possible 
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que per insults ambientals com l’estrès, les drogues o els canvis hormonals de l’adolescència, 

provoquin un excés de metilació del promotor que comporti una disminució dels nivells de 

Reelina i que provoquin alteracions a l’arbre dendrític o a la transmissió glutamatèrgica 

També s’ha postulat que l’etapa de l’adolescència podria ser una finestra terapèutica per 

aquestes malalties (Lee et al., 2012), de fet, un treball recent ha vist que els dèficits del ratolí 

HRM es poden revertir durant aquest període amb antagonistes de NR2B (Iafrati et al., 2014). 

Seria interessant veure si la injecció de Reelina en comptes d’antagonistes de NR2B seria igual 

d’efectiu com en l’adult (Rogers et al., 2013). 

 

1.7. Rescat dels símptomes potenciant la neurotransmissió glutamatèrgica 
 

En el nostre model creiem que els problemes de comportament es deuen a una disfunció de la 

neurotransmissió glutamatèrgica provocada per una alteració en la via de la Reelina. El nostre 

ratolí presentava dèficits en una tasca depenent de l’hipocamp com és el MWM, i vam ser 

capaços de revertir aquests dèficits amb l’administració de D-cicloserina. La D-cicloserina és un 

compost que s’ha proposat com un potenciador de la funció cognitiva que s’uneix al GMS del 

receptor NMDAR (Coyle, 2006). Aquests receptors a més del lloc d’unió del glutamat tenen 

llocs d’unió per altres molècules agonistes i antagonistes que modulen la funció dels receptors. 

S’ha vist en pacients que els agonistes endògens com la D-serina apareixen en nivells més 

baixos (Hashimoto et al., 2003a; Balu et al., 2012) i el mutant genoanul·lat de la d-serina 

presenta la majoria de característiques presents en l’esquizofrènia, entre ells la hipofunció 

NMDAR (Balu et al., 2013). 

Fa poc s’ha relacionat directament a DISC1, un gen altre gen candidat per l’esquizofrènia amb 

la hipofunció de NMDAR, veient que una deficiència de DISC1 provoca una disminució de D-

Serina per una falta d’estabilització de l’enzim sintetitzador que acaba provocant la disfunció 

glutamatèrgica (Ma et al., 2013). S’ha vist que una regulació transitòria a la baixa d’aquest gen 

a P7 també provoca dèficits relacionats amb les malalties psiquiàtriques (Li et al., 2007a), molt 

semblant als fenotips observats en el nostre model, i fa poc s’ha demostrat que DISC1 actua 

per sota de Dab1  en la regulació de la migració cortical (Young-Pearse et al., 2010). Tot plegat 

suggereix una possible convergència d’aquestes dues vies, de manera que quan estan 

interrompudes Dab1 o DISC1, es produeixen uns fenotips semblants amb una disminució de la 

neurotransmissió glutamatèrgica que es pot revertir amb l’administració de D-Cicloserina . 

A més de la D-cicloserina, hem utilitzat un altre fàrmac, la Clozapina, que és un antipsicòtic 

atípic. En aquest cas hem vist que no produïa cap efecte sobre la cognició tot i que havia estat 

descrit, però sí que era capaç de de revertir la hiperlocomoció induïda per cocaïna. La 

Clozapina s’utilitza com a antipsicòtic atípic útil per tractar pacients que no responen als 

antipsicòtics convencionals, tot i que no està massa clar el seu mecanisme d’acció. Una de les 

accions que s’ha descrit és que augmenta la via Akt/GSK3 (Beaulieu et al., 2009), una de les 

vies que estan alterades per la falta de senyalització de Reelina i en malalties psiquiàtriques. 

També s’ha descrit que podria actuar a través de GMS augmentant la neurotransmissió 

glutamatèrgica però l’acció d’aquesta ocupació sembla que només reverteix els símptomes 
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negatius i no els positius (Coyle, 2006). Per tant, sembla que una hipofunció NMDAR sigui una 

causa probable en l’etiologia de l’esquizofrènia, i proposem que una possible teràpia serien 

agonistes del GMS. 
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CAPÍTOL 2: REGULACIÓ DE LA NEUROGÈNESI ADULTA PER PART DE LA 

REELINA 
 

La neurogènesi adulta és un procés de plasticitat sinàptica que és es produeix al cervell adult i 

que s’ha vist que podria ser un dels processos alterats en les malalties psiquiàtriques, per això 

vam decidir estudiar quin paper podia tenir-hi la Reelina. Fins ara, la majoria d’experiments per 

estudiar la neurogènesi adulta s’havien realitzat in vitro, ja que no hi havia un transgènic que 

ens permetés estudiar-la, ja que el reeler presenta problemes de laminació entre d’altres llocs 

a l’hipocamp, cosa que fa difícil determinar si  les alteracions observades serien conseqüència 

d’un mal desenvolupament o perquè aquests procés està realment regulat per la Reelina. Hem 

demostrat que la Reelina és essencial per una correcta neurogènesi, provocant una mala 

orientació i una disminució de complexitat d’aquestes neurones quan la via de senyalització 

està inactivada, i provocant una acceleració del procés amb la sobreexpressió de Reelina. 

La neurogènesi adulta és un conjunt de processos, des de la generació de noves neurones, la 

seva diferenciació al llinatge neuronal i la maduració dendrítica i sinàptica d’aquestes 

neurones. A continuació repassarem els diferents passos analitzats a la tesi. 

 

2.1. L’eliminació de Dab1 comporta l’augment del llinatge glial 
 

El nostres estudi mostra que una supressió de la via de senyalització de Reelina comporta un 

desplaçament de la descendència a un fenotip glial. Amb la injecció de RNA de silenciament a 

hipocamps de rata, hem vist que mentre als controls la majoria de neurones infectades 

mostraven un fenotip neuronal, en el cas del RNA de silenciament de Dab1, hi ha un augment 

considerable de cèl·lules que mostren una morfologia glial, a més d’expressar marcadors glials 

com GFAP i la proteïna B d’unió a calci S100 (S100β – S100 calcium binding protein B). Aquest 

augment, es va veure acompanyat d’una disminució de cèl·lules GFP-positives amb una 

morfologia neuronal, cosa que ens indica que és un canvi de la determinació de la nova cèl·lula 

i no un simple augment de la gliogènesi.  

Fins ara tots els models per estudiar la neurogènesi eren amb ratolins amb defectes producte 

d’un mal desenvolupament. Primerament es va veure que hi havia una disminució de 

neurogènesi en el ratolí reeler (Won et al., 2006), però més tard es va veure que la falta de 

Reelina comportava una desviació cap al fenotip glial en detriment de les cèl·lules que es 

diferencien a neurones (Zhao et al., 2007). En altres experiment in vitro i durant el 

desenvolupament del DG no es van trobar diferències en la diferenciació a glia o neurona 

(Brunne et al., 2013). Aquest treball també està realitzat amb un ratolí fDab1 transgènic i diuen 

que les diferències observades en el reeler que ells no observen, podrien ser perquè durant el 

desenvolupament del DG els progenitors estan col·locats en diferents posicions, quedant 

restringit a la SGZ a l’edat adulta, per això creuen que els problemes de laminació que presenta 

el reeler provoquen errors de localització dels nínxols i és el que provoca aquest desequilibri en 

el cervell adult però no en el jove. Però el nostre model no presenta problemes de laminació al 
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DG, així que tot apunta a que la Reelina determina el destí de les noves cèl·lules generades al 

hipocamp a evolucionar cap a un fenotip neuronal però només al adult. 

 

2.2. La Reelina controla la migració dels nous neuroblast 
 

Amb els experiments de guany i pèrdua de funció hem pogut veure que l’augment de Reelina 

provoca una acceleració del procés, fent que les neurones joves de 2 setmanes migrin més 

ràpid, però sense sobrepassar la posició que ocuparan al final del procés que correspon al terç 

inferior de la capa granular. En un estudi anterior realitzat en el nostre laboratori (Pujadas et 

al., 2010) van veure que la sobreexpressió de Reelina comportava un augment de la migració 

de les noves neurones DCX+, mentre que nosaltres no l’hem trobat. Una possible explicació 

pels diferents mètodes de marcatge utilitzats, ja que els comptatges es van fer utilitzant el 

marcatge per DCX que ens marca neurones joves que podria correspondre al nostre resultat en 

què veiem que a les 2 setmanes, les neurones del ROE han migrat el doble que les controls. A 

més en aquest mateix estudi van veure que hi havia cèl·lules ectòpiques a RMS i van 

determinar que calien els nivells òptims de Reelina per una correcta migració. En el nostre cas, 

un excés de Reelina només ens produeix un augment transitori de la migració però que no 

afecta a la posició final que ha d’ocupar les noves granulars. 

En els experiments de pèrdua de Dab1 obtenim un nombre elevat de neurones ectòpiques, 

situades al hilus o la capa molecular, a més de la formació de cadenes o clústers de migració. A 

més, el grau de desorganització és proporcional a la dosi de Dab1 eliminada i sent més 

accentuat com abans es produeix la desactivació. Una de les funcions principals de la Reelina 

és el control de la migració durant el desenvolupament (Tissir and Goffinet, 2003) i per tant, 

una falta de Reelina comporta que les neurones no ocupin la seva posició i s’alteri la laminació 

normal. En aquest cas, tornem a veure que les neurones deficients per Dab1 són incapaces de 

col·locar-se correctament a més de migrar erròniament cap al hilus, o migrant més del compte 

apareixent a la part més exterior de la capa granular, i fins i tot, a la capa molecular. Aquest 

resultat és consistent amb els problemes que tenen els reeler que tenen les neurones 

granulars mal posicionades (Drakew et al., 2002). Es va pensar que els problemes de laminació 

del DG del reeler podien ser secundàries a alteracions a la glia radial, ja que aquesta té 

receptors i l’adaptador Dab1 (Forster et al., 2002), tot i que s’ha vist que no és així al còrtex 

(Franco et al., 2011), en el cas del DG sembla que la glia radial hi té un paper però que no és 

depenent de Reelina, si no que mentre la glia primària no es veu afectada per la falta de 

Reelina, la secundària que es forma al DG depèn del grau de compactació de les granulars, que 

en el cas del reeler no es produeix, és un efecte bidireccional (Brunne et al., 2013). En el nostre 

cas, com que la desactivació és postnatal, moment en què el DG ja està correctament format, i 

hem vist que és un problema intrínsec de la cèl·lula, ja que hem vist que glia radial està 

correctament formada.  

Un altre fet és que la Reelina s’ha vist que és necessària per la correcta polarització neuronal  

(O'Dell et al., 2012)com discutirem més endavant, per això, la falta de Reelina ens provoca una 

dispersió i  migració errònia. 
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L’altre fenomen observat són les cadenes de migració a la zona subgranular. Durant la migració 

tangencial a RMS, s’ha vist que la Reelina és necessària perquè els neuroblast puguin fer el pas 

de la migració tangencial a radial (Hack et al., 2002) i la falta de Reelina comporta la formació 

de cadenes de migració (Gong et al., 2007), per tant, la Reelina seria una senyal per migrar una 

distància curta i no formar cadenes, però la falta de Reelina no impediria que els neuroblast 

formessin cadenes i migressin distàncies més llargues.  

Per això, sembla que la pèrdua d’interneurones, que són les responsables de la secreció de 

Reelina, provocaria els nivells baixos de la proteïna i provocaria que hi hagués dispersió i la 

formació de neurones. Una patologia relacionada amb una mala migració i dispersió de les 

cèl·lules granulars és la mTLE. S’ha relacionat la pèrdua de Reelina que es produeix en aquesta 

patologia amb el grau de dispersió present en el DG (Haas et al., 2002). Existeix la teoria que 

creu que la dispersió es produeixi per una mala neurogènesi ja que el model murí per estudiar 

la mTLE, es caracteritza per la pèrdua d’interneurones hilars, cèl·lules ectòpiques al hilus i a la 

capa molecular per una neurogènesi aberrant (Parent et al., 2006), però també hi ha la teoria 

que aquesta dispersió pot ser de per la pèrdua de la Reelina que provoca la inestabilitat del DG 

(Frotscher, 2010; Haas and Frotscher, 2010).  

Sigui com sigui, els resultats ens indiquen que la via de senyalització de la Reelina és necessària 

per una correcta migració de les neurones a l’interior de la capa granular. 

 

2.3. La via de senyalització de la Reelina regula el desenvolupament dendrític en la 
neurogènesi adulta 

 

Primer vam estudiar els efectes d’un augment dels nivells de Reelina en la neurogènesi adulta 

del DG, utilitzant un ratolí generat al nostre laboratori que sobreexpressa aquesta proteïna a 

les cèl·lules piramidals en etapes postnatals. Com a conseqüència d’un augment de Reelina, les 

neurones de 2 setmanes d’edat mostren una complexitat superior i amb més migració que els 

seus controls com hem dit anteriorment, mentre que a la resta de temps analitzats i fins al 

final del procés presenten una morfologia igual que la dels seus controls. Per tant, sembla que 

un augment de la Reelina ens accelera la maduració però sense alterar la morfologia final (Fig. 

12). 

Per estudiar la pèrdua de funció de Reelina, hem aprofitat diferents mètodes dels que 

disposàvem, utilitzant ratolins transgènics que ens permetien inactivar Dab1 exclusivament a 

les noves neurones i progenitors així com la utilització de retrovirus per inactivar 

exclusivament els neuroblast generats a l’adult. Amb aquestes tècniques hem comprovat que 

l’eliminació de Dab1 dels neuroblast comporta una alteració de la dendritogènesi adulta al DG. 

Hem observat una mala orientació de les dendrites, moltes d’elles projectant cap al hilus en 

comptes de la capa molecular i amb moltes dendrites primàries durant els primers estadis del 

desenvolupament que acaben establint-se com a dendrites basals, i les dendrites que 

s’orientaven correctament presentaven un arbre dendrític molt més petit i simple. A més, tot i 

tenir un arbre dendrític aberrant, hem vist tant per microscòpia electrònica com amb 

l’expressió de IEGs que aquestes neurones estan connectades amb el circuit tot (Fig.12). 
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El desenvolupament dendrític és un procés clau de la neurogènesi ja que les dendrites seran el 

suport per les espines per formar els contactes sinàptics correctes. Quan es va començar a 

analitzar el còrtex i l’hipocamp del ratolí reeler, una de les anormalitats destacades eren els 

problemes d’orientació dendrítica i cel·lular (Stanfield and Cowan, 1979a, b; Drakew et al., 

2002; Niu et al., 2004; Nichols and Olson, 2010)). Una de les primeres especulacions va ser que 

aquests problemes podrien ser secundaris als problemes de laminació que presenta aquest 

animal, però estudis posteriors van comprovar que la Reelina té un efecte directe promovent 

el desenvolupament dels arbres dendrítics (Niu et al., 2004). L’activació de la via de 

senyalització de la Reelina porta a la modulació del citosquelet de la neurona (Suetsugu et al., 

2004; Chai et al., 2009), per això, la falta de senyalització provoca alteracions en el citosquelet 

d’aquestes neurones impedint la correcta formació de l’arbre dendrític.  

Els defectes de migració del reeler han estat àmpliament estudiats, però al desorientació de les 

dendrites apicals no es coneix massa. Hi ha diferents candidats a ser els responsables del 

correcte desenvolupament dendrític per Reelina estudiants les vies que activa aquesta via de 

senyalització. El primer que es va suggerir que la Reelina regulava el creixement dendrític va 

demostrar que  aquest creixement es produeix per PI3K/Akt/mTOR però que és independent 

de GSK3β (Jossin and Goffinet, 2007), que coincideix amb una altra molècula que com hem vist 

abans interactua amb Dab1 com és DISC1, que també regula el desenvolupament neuronal 

adult a través de Akt/mTOR (Kim et al., 2009), tot i que també s’ha vist que el control es podria 

realitzar a través de la família de proteïnes CrK i CrkL que s’ha vist interactua amb Dab1, i 

sembla que aquest actuaria sobre el citosquelet a través del membre de la família de les Rho 

GTPasa, substrat 1 de la toxina botulínica C3 relativa a ras (Rac1 – Ras-related C3 botulinum 

toxin substrate 1) (Matsuki et al., 2008).  

Un dels efectes més descrits de la Reelina és la regulació d’aquesta del citosquelet (Leemhuis 

and Bock, 2011). En aquest aspecte la Reelina s’ha vist que és capaç de regular diferent Rho 

GTPases com Rac1 per la translocació final del soma durant la migració (Franco et al., 2011) i 

també a la proteïna 42 del cicle de divisió cel·lular  (cdc42 – Cell-division-cycle protein 42) 

promovent l’extensió de fil·lopodis i la ramificació neurítica (Leemhuis et al., 2010). A més 

altres proteïnes, com la n-cofilina, és fosforilada per part de la Reelina que promou 

estabilització del procés líder (Chai et al., 2009); o una altra proteïna com N-WASP (Suetsugu et 

al., 2004) que directament o través de cdc42 activa la proteïna relacionada amb l’actina 

(Arp2/3 – Actin-Related Protein) formant un nou punt de nucleació de l’actina, són activades 

per promoure la dinàmica i l’estabilització del citosquelet. 

Després de la divisió d’una cèl·lula, un dels primers processos que succeeixen és la polarització. 

Es va descobrir que durant la polarització neuronal, l’aparell de Golgi es desplaça primer a la 

prolongació basal que es convertirà en axó, i quan aquest ja ha estat determinat, l’aparell de 

Golgi es desplaça fins a la part apical en una de les dendrites emergents que determinarà 

aquest procés per esdevenir la dendrita principal. A més, durant el desenvolupament de la 

dendrita, aniran apareixent Golgi outpost que són trossets petits de l’aparell de Golgi que 

serviran com a punts de ramificació (Horton et al., 2005; Ye et al., 2007). Per tant, el tràfic i el 

posicionament adequat de l’aparell de Golgi és molt important per la correcta polarització de 

les neurones.  
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Fa poc un estudi va demostrat que el procés de polarització era depenent de Reelina i Dab1, 

que promovia el moviment de l’aparell de Golgi dins la dendrita apical i que aquesta via, a més 

de la col·locació, també en controlava la morfologia de l’aparell promovent l’allargament a 

dins de la dendrita (Matsuki et al., 2010). Poc després també es va veure que la Reelina regula 

la col·locació de l’aparell de Golgi des d’abans de la separació de la preplaca, veient que una 

correcta orientació i elongació neurítica necessitava l’aparell de Golgi a la base de la dendrita 

apical (Nichols and Olson, 2010). Més tard van observar que a més de ser necessària per la 

correcta orientació també van veure que la incorrecta orientació de les neurones reeler i 

scrambler no semblava a l’atzar si no era majoritàriament tangencial, en comptes de radial 

(O'Dell et al., 2012), a més també van veure que les neurones mutants presentaven dendrites 

basals i els arbres apicals molt més simples (Olson et al., 2006; O'Dell et al., 2012). Aquest 

fenotip és molt semblant a l’observat en els nostres experiments, ja que les neurones 

deficients de Dab1 presentaven una gran quantitat de neurones presentaven dendrites basals 

a més de créixer de forma horitzontal en comptes de radial.  

De fet, s’ha vist que la distribució topogràfica de la font de Reelina és determinant per la 

translocació de l’aparell de Golgi (Nichols and Olson, 2010; Meseke et al., 2013). Va veure que 

en el ratolí WT, la distribució dels aparells de Golgi a les neurones era allargat i encarat cap a la 

zona marginal, dins del procés líder, mentre que en el reeler, aquesta distribució no es complia 

i estava distribuït pel soma sense cap orientació semblant a una rosseta. Per tot això, sembla 

que la neurona és incapaç de llegir les senyals que li arribarien procedents de les neurones 

secretores de Reelina situades a l’extrem de la capa molecular externa, la polarització 

d’aquestes neurones es produeix de manera aberrant. 

Però quin és el mecanisme pel qual la Reelina promou el transport del AG cap a la font?  Fa poc 

s’ha vist que el moviment d’aquest orgànul està regulat per RhoGTPases, concretament cdc42 i 

Rac1 i és depenent de Reelina (Meseke et al., 2013). En aquest treball van veure que el factor 

d’intercanvi de guanina (GEF - Guanine nucleotide exchange factor) de Rac1/cdc42, 

αPIX/Arhgef6, era necessari per translocació de l’aparell de Golgi a les dendrites en 

desenvolupament i que aquesta translocació es produïa a través de cdc42 i Rac1 depenent de 

Reelina. 

A més del citosquelet d’actina, l’aparell de Golgi està molt lligat als microtúbuls, ja que a més 

de ser utilitzats pel transportat també serveixen de punt de nucleació dels microtúbuls 

(Koleske, 2013). En molts d’estudis s’ha relacionat les accions de la Reelina al citosquelet 

d’actina (Suetsugu et al., 2004; Chai et al., 2009; Leemhuis and Bock, 2011) però en els últims 

anys s’ha pensat que també podria regular el citosquelet de microtúbuls, ja que és necessari 

pel correcte desenvolupament dendrític de les neurones piramidals i granulars en el què la 

Reelina hi té un paper essencial. 

Hi ha diferents estudis que han relacionat la regulació del citosquelet de microtúbul per part 

de la Reelina. Un primer estudi va veure que es produïa un augment de la proteïna associada a 

microtúbuls 1B (MAP1B – Microtubule associated protein 1B) en cultius neuronals que se’l 

estimulava amb Reelina (Gonzalez-Billault et al., 2005). Més tard s’ha es va veure que al afegir 

Reelina a un tall de cervell de reeler hi ha un augment de l’expressió de la proteïna associada a 

microtúbuls 2 (MAP2 – Microtubule associated protein 2) a més de promoure la col·locació 
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dels aparells de Golgi (Nichols and Olson, 2010). Més tard, s’ha vist in vitro que la Reelina 

provoca una acceleració de la polimerització dels microtúbuls i que aquest efecte podria ser 

per l’augment de la dinàmica de l’extrem positiu (+) dels microtúbuls, tot i que no seria un 

mecanisme exclusiu (Meseke et al., 2013). A més, in vivo, s’ha vist que el ratolí reeler, tot i no 

tenir menys proteïnes relacionades amb la polimerització del microtúbuls com l’alfa-tubulina, 

tubulina acetilada o la proteïna d’unió a l’extrem positiu 3 (EB3 – Microtubule plus end binding 

protein 3), sí que té un patró de distribució diferent, EB3 no està concentrada a la zona 

marginal i la tubulina no forma cadenes com en el cas del WT. A més, el reeler té uns nivells 

més baixos de MAP2 (Niu et al., 2004). Per això es creu que una falta de Reelina provocaria 

una falta d’estabilitat constant, que no permetria arribar a aconseguir la complexitat que 

hauria de tenir, a més de presentar problemes d’orientació com ja havíem comentat 

anteriorment.  

Amb totes aquestes evidències, pensem que la mala orientació i la menor complexitat 

d’aquestes neurones es deu a una polarització errònia per la mala col·locació de l’aparell de 

Golgi amb la conseqüent desregulació dels diferents citosquelets. Un estudi recent ens dóna 

suport a aquesta teoria ja que a noves neurones a les que se’ls bloqueja diferents proteïnes 

associades a la polarització o a l’aparell de Golgi, presenten una morfologia molt semblant a 

les nostres neurones (Huang et al., 2014). 

A més de la incorrecta orientació de les dendrites, una altre característica observada en 

aquestes neurones mutants és que més del 50% presenten dendrites basals. Aquest fet es 

podria explicar també per problemes de polarització ja que el no poder interpretar d’on ve la 

font de Reelina, cap de les dendrites es pot postular com a dendrita principal, així que totes 

creixent sense que cap arribi a la complexitat d’una dendrita apical, i com que tampoc estan 

ben orientades creixen majoritàriament tangencials a la capa granular. Aquest fenotip s’ha 

trobat en pacients d’esquizofrènia (Lauer et al., 2003) i d’epilèpsia (Jessberger et al., 2007), a 

més de trobar-se també en neurones transgèniques per la quinasa depenent de Ciclina 5  

(Cdk5 – Cyclin-dependent kinase 5) (Jessberger et al., 2008), una molècula que també està 

involucrada en la correcta migració neuronal i que s’ha vist que interactua amb Dab1, tot i que 

mai s’ha pogut demostrat que tingui una relació directa amb la Reelina (Beffert et al., 2004), 

tot i que el ratolí mutant pels seus efectors p35 i p39 mostra un fenotip molt semblant al reeler 

(Ohshima et al., 2001). Aquestes dendrites basals poden afavorir la formació de sistemes 

reverberants provocant una hiperexcitació del sistema, com passa en el cas dels atacs 

epilèptics.  

Encara que hàgim vist que aquestes neurones tenen un arbre dendrític aberrant, hem vist que 

estan connectades al circuit existent. Resultats preliminars de l’anàlisi de les espines 

dendrítiques d’aquestes neurones ens mostren que uns nivells adequats serien necessaris per 

la correcta formació de les espines. Els resultats obtinguts fins ara ens mostren que la Reelina 

no controlaria la densitat d’espines ni de sinapsis però sí la morfologia d’aquestes, necessitant 

una regulació fina per la correcta morfologia, ja que es veu afectada tant per nivells alts com 

per nivells baixos. Creiem que en aquest cas, la regulació de la Reelina sobre el citosquelet 

d’actina seria el que produeix aquests canvis de morfologia. 
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Figura 12. Efecte de la via de senyalització de la Reelina sobre la neurogènesi adulta al DG. 

A la primera seqüència tenim l’evolució normal de la neurogènesi, produint-se una nova 

neurona que a les dues setmanes migra i comença a estendre la dendrita cap a la capa 

molecular i aconseguint la complexitat dendrítica a les 4 setmanes fins al final del procés. A la 

del mig, veiem que la maduració d’aquestes és més ràpida, migrant més que els controls a les 

dues setmanes i aconseguint una complexitat molt major que els controls. A les 4 i 8 

setmanes no trobem diferències amb els controls. Per acabar, l’últim representa el model 

d’inactivació de Reelina (tot i tenir Reelina, la inactivació de Dab1 la representem com que la 

neurona està desconnectada d’aquesta senyal de la matriu extracel·lular) en què veiem 

primerament l’aparició de més cèl·lules glials (en lila) i que les que es diferencien a neurones 

migren i s’orienten malament, presentant vàries dendrites primàries. A les 4 i 8 setmanes, 

aquestes neurones continent presentant una gran quantitat de dendrites basals i no 

aconsegueixen tenir la complexitat a que arriben els controls. 
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Es creu que problemes en la neurogènesi adulta podrien estar relacionats amb diferents 

malalties psiquiàtriques, tot i que no s’ha vist una relació directa. Amb l’estudi de la 

neurogènesi en models d’epilèpsia s’ha vist que hi ha una alteració de la polaritat, migració i 

integració de les noves neurones que provoca alteracions de connectivitat a l’hipocamp que 

podrien ser un element molt important en la patogènia d’aquesta malaltia (Jessberger et al., 

2007). En esquizofrènia s’ha vist una reducció del nombre de neurones generades (Reif et al., 

2006) i també s’ha vist que models d’esquizofrènia com la MIA tenen nivells de neurogènesi 

més baixos que els seus controls (Meyer et al., 2006) o models d’estrès (Gould et al., 1992), tot 

i que si l’estrès altera o no la neurogènesi i com ho fa està en discussió (Petrik et al., 2012). En 

el cas de la depressió, hi ha estudis que han trobat canvis en el nombre de neurones generades 

i d’altres que no (Reif et al., 2006). El punt fort que relaciona la neurogènesi amb la depressió 

és que l’acció de la majoria d’antidepressius provoquen un augment de la neurogènesi 

(Santarelli et al., 2003; David et al., 2009), però sembla que el que faria la neurogènesi seria un 

mecanisme de tampó d’insults, de manera que quan hi ha problemes en la neurogènesi 

aquesta no protegeix i es desenvolupen la patologia. A més, gens que s’ha vist que influencien 

o regulen la neurogènesi adulta com DISC1 (Kim et al., 2009), també estan relacionats amb 

l’etiologia de patologies psiquiàtriques. 

A més, la gran majoria de malalties psiquiàtriques es caracteritzen per tenir problemes 

cognitius i alteracions emocionals, dues funcions que s’han atribuït a la neurogènesi adulta al 

DG (Aimone et al., 2011; Sahay et al., 2011b). Per això és creu que una neurogènesi errònia 

contribuiria a provocar dèficits en tasques depenent d’hipocamp. Seria interessant veure quins 

dèficits provoca l’ablació de la neurogènesi en aquest ratolí, però com ja hem vist abans, ja té 

uns dèficits associats per problemes en el desenvolupament que podrien emmascarar un 

possible empitjorament. Però en el cas de la neurogènesi adulta ja hem comprovat amb la 

utilització de diferents controls i tècniques, no afecta aquest procés que passa al cervell adult 

quan els nivells ja estan estabilitzats.  

Per tot això, hem vist que la Reelina és una molècula essencial en el procés de la neurogènesi 

adulta, i que l’alteració que provoca podria contribuir a la patologia de les malalties 

psiquiàtriques, on ja hem vist que té un paper essencial pel seu desenvolupament. 
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1. Hem comprovat que el ratolí HRM no presenta comportaments relacionats amb les 

malalties psiquiàtriques. 

 

2. Hem descrit una funció protectora de la Reelina envers l’aparició de comportaments 

relacionats amb les malalties psiquiàtriques com l’esquizofrènia i la depressió. 

 

3. La resiliència que confereix la Reelina és gràcies a la potenciació de la transmissió 

glutamatèrgica i a la disminució de la subunitat NR2B del receptor de NMDA. 

 

4. En el model d’hipofunció transitòria de Dab1 es produeixen defectes estructurals que 

es mantenen a l’edat adulta però que no s’empitjora per una desactivació de Dab1 

durant l’edat adulta. 

 

5. La disminució transitòria de la via de senyalització de la Reelina provoca dèficits de 

comportament a l’adult semblants als que s’observen en malalties producte d’un mal 

desenvolupament neuronal com l’esquizofrènia. 

 

6. L’alteració del comportament ja és present a l’adolescència. 

 

7. Els dèficits cognitius poden ser rescatats per correceptor dels NMDAR com és la D-

cicloserina però no per la Clozapina, que sí que reverteix l’hiperlocomoció produïda 

per l’administració de cocaïna. 

 

8. La Reelina regula la diferenciació de les noves cèl·lules generades al hipocamp adult 

cap a neurona; la falta de Dab1 comporta un desequilibri cap al llinatge glial. 

 

9. La Reelina és essencial per la correcta migració dels neuroblast a l’interior de la capa 

granular del gir dentat del hipocamp. 

 

10. La sobreexpressió de Reelina comporta una acceleració de la maduració, però sense 

alteracions al final del procés. 

 

11. La disrupció de Dab1 en les noves neurones generades un fenotip aberrant, l’arbre 

dendrític està mal orientat, és menys complex i presenta una elevada quantitat de 

dendrites basals. 

 

12. Tot i el fenotip aberrant, les noves neurones estan integrades en el circuit preexistent. 
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