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Resum 

L’esquizofrènia és un trastorn psiquiàtric complex que afecta a aproximadament el 1%

de la població mundial. Tot i que els mecanismes etiopatològics exactes romanen sense

esclarir,  un  recent  cos  d’evidències  apunta  a  la  possible  implicació  de  les  xarxes

perineuronals,  uns  agregats  especialitzats  de  la  matriu  extracel·lular  presents  en  el

neocòrtex  de  mamífers.  La  formació  de  les  xarxes  perineuronals  durant  el

desenvolupament postnatal, el seu possible paper en el control de la plasticitat sinàptica

i  la  seva  co-localització  amb  diferents  poblacions  neuronals  GABAèrgiques  que

expressen  parvalbúmina,  suggereixen  que  l’alteració  d’aquestes  estructures  podria

trencar  el  balanç  d’excitació/inhibició  en  els  circuits  neurals  corticals,  conduint  a

l’emergència d’alguns dels símptomes de l’esquizofrènia i la disfunció de les capacitats

cognitives. En el present article hem comprovat els efectes de la depleció artificial de

les xarxes perineuronals mitjançant la injecció intracerebral d’un enzim específic (la

condroïtinasa  ABC)  en  ratolins  adults.  Hem  mesurat  els  canvis  en  la  densitat  de

connexions  sinàptiques  GABAèrgiques  sobre  els  somes  de  neurones  piramidals  del

còrtex  prefrontal  medial,  a  més  d’altres  paràmetres  d’interès  relacionats  amb  la

funcionalitat d’aquests elements neuronals. Tot i que no s’han observat diferències en la

connectivitat, proposem l’existència d’algun mecanisme de compensació front la pèrdua

d’eficàcia sinàptica.     

Paraules clau: balanç d’excitació/inhibició, plasticitat sinàptica, xarxes perineuronals,

interneurones GABAèrgiques-PV+, esquizofrènia. 
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Abstract 

Schizophrenia is a complex psychiatric disorder that affects approximately 1% of the

world population. Although the exact etiopathological mechanisms remain unclear, an

increasing  body  of  evidence  links  schizophrenia  to  perineuronals  nets,  specialized

aggregates  of  the  extracellular  matrix  present  in  the  neocortex  of  mammals.  The

formation of perineuronal nets during postnatal development, their possible role in the

control  of synaptic  plasticity  and its  co-location  with different  GABAergic neuronal

populations  that  express  parvalbumin,  suggest  that  the  alteration  of  these  structures

could disrupt excitement/ inhibition balance in cortical neural circuits, leading to the

emergence of some of the symptoms and dysfunction of cognitive abilities detected in

schizophrenia patients. In the current article, we have test the effects of the depletion of

perineuronal nets by intracerebral injection of a specific enzyme (chondroitinase ABC)

in  adult  mice.  We  have  calculate  changes  in  the  density  of  parvalbumin-positive

GABAergic synaptic connections  on the somata of pyramidal neurons of the medial

prefrontal cortex, as well as other parameters of interest related to the functionality of

these neuronal elements. Even though we have not notice differences in connectivity,

we propose the existence of any compensation mechanisms against the loss of synaptic

efficacy.  

Keywords: excitatory/Inhibitory balance, synaptic plasticity, perineuronal nets PV+-

GABAergic interneurons, schizophrenia. 

1. Introducció 

Un dels principals reptes als que s’enfronta la neurociència actual és esbrinar com el

pensament i la conducta complexa emergeixen de l’organització i l’activitat coordinada

de  milers  de  milions  d’elements  neurals.  Una  de  les  àrees  més  complexes  i

evolutivament  més  moderna  és  l’escorça  prefrontal  (PFC),  una  regió  del  neocòrtex

localitzada en la part més anterior de l’encèfal. El còrtex prefrontal és una estructura

altament  elaborada  en  primats,  encara  que  també  poden  trobar-se  algunes  regions

homòlogues  en rosegadors.  Rep i  envia connexions  a  pràcticament  tots  els  sistemes

corticals sensorials, motors i vàries àrees subcorticals. Es troba involucrat en diverses
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funcions cognitives que inclouen la presa de decisions, la comprensió del llenguatge,

l’atenció  selectiva  o  la  memòria  de  treball  [1–3].  No  obstant,  aquesta  complexitat

suposa  un  compromís  amb  la  taxa  d’emergència  d’errades.  Diferents  desordres

psiquiàtrics com l’esquizofrènia, la síndrome bipolar o la depressió s’han relacionat amb

un  incorrecte  equilibri  de  l’excitació/inhibició  causant  d’alteracions  funcionals  i

estructurals  dels  circuits  neurals  en  el  còrtex  prefrontal  [4,5].  La  natura  de  tals

pertorbacions i la seva relació amb els trastorns roman sense esclarir. 

De forma general s’accepta l’harmonia global en el sistema nerviós entre els senyals

excitatoris i inhibitoris de manera que tendeixen a anul·lar-se mútuament  [6]. Perquè

s’encete un potencial d’acció, s’han suggerit dos escenaris diferents. Un d’ells suposa

un control mitjançant l’activitat inhibitòria sobre un flux elèctric continu establert per

defecte  [7,8].  En  contraposició,  s’ha  plantejat  com  senyals  antagònics  iniciats

espaiadament en el temps són capaços de controlar el dispar en la neurona postsinàptica

[9,10].  En  qualsevol  dels  casos,  existeixen  mecanismes  homeostàtics  establerts  en

l’etapa fetal i postnatal a través dels processos de sinaptogènesi i remodelat sinàptic que

asseguren el correcte balanç en cada moment. Si aquests són deficients i manquen els

mecanismes  de  compensació,  el  desencadenament  de  la  hipofunció  del  sistema

inhibitori dóna lloc al processament aberrant de la informació i, com a conseqüència, el

deteriorament de les capacitats cognitives [5]; un procés observat en l’esquizofrènia. 

L’esquizofrènia és un desordre multifactorial greu que afecta aproximadament al 1% de

la població mundial  [11]. Al peu de la lletra significa “ment escindida” tot i que no

implica personalitat dividida o múltiple. El mot fou encunyat per Eugen Bleuler (1911-

1950) per evidenciar la ruptura amb la realitat produïda per la desorganització de les

diverses  funcions  de  la  ment  [12–14].  Aquesta  dolència  es  caracteritza  per  la

manifestació  clínica  de  tres  categories  de  símptomes:  positius,  negatius  i  dèficits

cognitius. Els primers inclouen conductes intrusives que no haurien de presentar-se en

individus sans. Típicament comprenen trastorns del pensament, deliris i al·lucinacions.

Pel que fa als símptomes negatius, fan referència a l’absència de conductes normals com

la falta de reactivitat emocional, parla escassa, anhedònia o aïllament social. A més, els

pacients  esquizofrènics  experimenten  un  deteriorament  progressiu  de  les  seves

capacitats  cognitives [15,16].  Malgrat  que l’etiologia  exacta  de l’esquizofrènia  no és

coneguda, recents estudis evidencien com la disfunció de les neurones inhibitòries en

cistell de tipus GABAèrgic (GABA, àcid γ-aminobutíric) que expressen parvalbúmina
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(PV⁺)- una classe principal d’interneurones en el còrtex prefrontal [17]- presenta un rol

essencial en el seu desenvolupament  [18–21]. Aquestes dades són consistents amb els

estudis  farmacològics  i  de  neuroimatge  on  es  prova  una  estreta  relació  entre  els

símptomes positius de l’esquizofrènia i un increment significatiu de l’activitat d’alguns

nuclis dopaminèrgics (fonaments de la hipòtesi dopaminèrgica) [22,23]. Algunes de les

conjectures  enunciades  en  relació  al  detriment  de  les  neurones  PV⁺  senyalen,  entre

d’altres  factors,  a  l’estrès  oxidatiu.  Les  interneurones  PV⁺  mostren  una  elevada

freqüència de dispars de potencials d’acció (comportament anomenat  fast-spiking), pel

que és concebible  que l’alta  taxa metabòlica cel·lular  facilite  la formació d’espècies

reactives  d’oxigen  [24,25].  Altres  sospites  recauen  en  la  hipofunció  dels  receptors

glutamatèrgics  NMDA (N-metil-D-aspartat)  implicats  en  la  inhibició  de  les  pròpies

interneurones mitjançada per feedback [26,27] i la disminució de l’expressió i activitat

de la calci/calmodulina-proteinquinasa II  (CaMKII)  [28]. Aquests són suggerits  com

mecanismes comuns als canvis de la plasticitat funcional i estructural glutamatèrgica

(hipòtesi glutamatèrgica). Tanmateix, la implicació de la CaMKII en l’esquizofrènia i

altres desordres resulta encara motiu de debat. En els últims anys, els esforços s’han

dirigit  a  l’estudi  d’un  potencial  mecanisme  addicional:  l’alteració  de  les  xarxes

perineuronals (PNNs). 

Les xarxes perineuronals van ser descrites per primera vegada al segle XIX per Camilo

Golgi (1843–1926) i, de fet, va emprar el seu descobriment per argumentar la teoria

reticular  sobre  l’organització  del  sistema  nerviós.  Golgi  les  va  definir  com  “un  fi

embolcall, presumiblement de neuroqueratina, entramat o continu que envolta no sols el

soma de les cèl·lules, sinó també les seves branques” [29]. No obstant, les conclusions

extretes a partir d’unes mateixes dades no sempre s’ajusten i són font de conflictes entre

estudiosos. L’existència de les xarxes perineuronals va ser negada per Santiago Ramon i

Cajal suggerint que eren un mer artefacte de la fixació tissular. Rere les declaracions de

Cajal, l’estudi de les PNNs va caure en l’oblit (figura 1A) [30]. Els darrers avanços en la

histoquímica  i  la  immunohistoquímica  han  permès  la  confirmació  de  l’existència

d’aquesta  estructura  i  el  plantejament  d’un  nou  enfocament  en  la  neuroanatomia

funcional  i  patològica.  Hui  en dia  se sap que les  xarxes  perineuronals  són agregats

especialitzats de molècules de la matriu extracel·lular (EMC) que envolten el soma, les

dendrites i el segment inicial de l’axó de diferents poblacions neuronals [31,32].
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Els  principals  constituents  de  les  PNNs  són  els  proteoglicans  de  condroitín  sulfat

(CSPGs),  l’àcid  hialurònic,  la  tenascina-R  i  proteïnes  d’unió.  D’altres  importants

inclouen la reelina i la semaforina 3A [32] (figura  1B). 

Figura 1. A) Dibuixos  realitzat  a  mà per  Camilo Golgi,  Santiago Ramon i  Cajal  i  Arturo
Donaggio. Les numeracions corresponen a les següents estructures tissulars: 1.Cèl·lula nerviosa
amb un recobriment reticular procedent de l’asta dorsal de la medul·la espinal d’un gat (Golgi).
2. Patró geomètric de les xarxes perineuronals (Golgi). 3. Cèl·lula nerviosa procedent de l’asta
dorsal de la medul·la espinal d’un gos (Donaggio). 4. Detall d’una xarxa pericel·lular formada
per fins filaments que s’irradiens des d’un punt central (Donaggio). 5. Neurona d’axó curt del
cervell d’un gat. Plecs en la xarxa pericel·lular que podrien confondre’s amb fibres nervioses
(Cajal).  Font:  Vitellaro-Zucarello,  L.  De Biasi,  S.  Spreafico,  R.  1998  B) Esquema a  nivell
molecular de la composició i organització de les xarxes perineuronals. L’àcid hialurònic i els
proteoglicans de condroitín sulfat (CSPG) s’entrecreuen formant una estrucutra reticular laxa
emprant  les  proteïnes  d’unió  i  la  tenascina  R  com  aconcatge.  Aquesta  estructura  es  troba
connectada a les neurones que embolcalla a través dels receptors de CSPG, com la contactina-1,
RPTP σ, LAR i NgR. Font: Qing-Long, M. Qian, Y. Xiao, Z. 2014

La composició de la matriu extracel·lular i, per tant, les seves propietats experimenten

una  modificació  al  llarg  del  desenvolupament  postnatal.  La  forma  juvenil-  la  qual

afavoreix la neurogènesi, la migració cel·lular, el creixement axònic i la sinaptogènesi-

és gradualment substituïda per la conformació adulta, caracteritzada per la seva acció

restrictiva  de  la  plasticitat  sinàptica  [33].  Les  xarxes  perineuronals  es  formen

tardanament  durant  aquest  última  etapa.  En  particular,  apareixen  progressiva  i

paral·lelament  a  la  definició  del  període  crític  en  el  neocòrtex  en  formació.  En  la

majoria dels animals el repertori de comportaments- entre ells les estratègies de busca
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d’aliment,  lluita  i  aparellament-  depèn  en  gran  part  dels  patrons  de  connectivitat

establerts  pels  mecanismes  intrínsecs  del  desenvolupament.  No  obstant,  el  sistema

nerviós  dels  animals  complexos,  inclosos  els  éssers  humans,  s’adapta  a  les

circumstàncies particulars  del medi exterior i  rep la seva influència.  Aquests factors

ambientals  tenen  especial  importància  per  a  la  vida  en  fase  primerenca  durant  les

finestres  temporals  denominades  períodes  crítics.  Els  períodes  crítics  són les  etapes

durant  les  quals  la  plasticitat  neuronal  es  troba  particularment  augmentada  i  tenen

relació  amb  la  maduració  de  determinats  circuits  neuronals.  En  alguns  casos,  com

l’adquisició del llenguatge, les influències instructives del medi ambient són òbviament

necessàries pel desenvolupament  normal del comportament.  La pèrdua de les xarxes

perineuronals  prolonga  el  període  crític  [33–35].  S’especula  que  el  seu  rol  en  la

regulació  de la  plasticitat  és  mitjançat  per  tres  mecanismes:  (i)  formant  una barrera

física que impedeix la innervació [36]; (ii) unint o segrestant neurotrofines i factors de

transcripció de manera que queden accessibles als receptors de la superfície cel·lular o

permetent  el  seu  pas  cap  al  citoplasma  [37];  i  (iii)  compartimentant  la  superfície

cel·lular per controlar la difusió lateral  de receptors a través de la membrana cel·lular

[38,39]. 

En el cas de què les xarxes perineuronals també es troben implicades en el refinament

sinàptic  en  el  còrtex  prefrontal  humà  durant  el  període  prepuberal  d’una  manera

semblant amb la que col·laboren amb el tancament del període crític, es podria esperar

que la formació deficient en aquestes comprometés la consolidació de les connexions

sinàptiques  dependents  de  l’activitat  neural  generada  per  interaccions  amb  el  món

exterior. Com a conseqüència, l’estructura del PFC romandria excessivament plàstica,

en una mena d’estat juvenil permanent. L’equilibri excitació/inhibició es trencaria i la

integritat,  estabilitat  i  fidelitat  dels  circuits  neurals  en relació  a  la  transmissió de la

informació  es  veuria  compromesa.  Tenint  en  compte  que  s’ha  detectat  un  menor

marcatge  de  PNNs  en  diverses  regions  cerebrals  de  subjectes  amb  esquizofrènia

(amígdala,  còrtex  entorhinal  i  prefrontal)  [40,41],  aquest  escenari  podria  explicar,

almenys  en  part,  l’edat  de  debut  dels  primers  brots  psicòtics  i  la  persistència  dels

dèficits cognitius i símptomes que caracteritzen el curs d’aquesta malaltia debilitant. 

Amb l’objectiu  de  recrear  les  condicions  patològiques  trobades  en  pacients  afectats

d’esquizofrènia  segons  els  antecedents  presents  i  poder  comprovar  quin  paper

exerceixen les  xarxes  perineuronals  en relació  al  balanç  en l’excitació/inhibició  i  la
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permissivitat en la remodelació sinàptica, el nostre laboratori ha dut a terme la depleció

de les xarxes perineuronals de l’escorça prefrontal adulta. Açò s’ha aconseguit amb la

injecció  intracerebral  d’un  enzim  (condroïtinasa  ABC)  que  digereix  específicament

aquests elements de la matriu extracel·lular. Posteriorment, s’ha recuperat el material

encefàlic  i  s’ha  comparat  amb  immunohistoquímica  la  densitat  de  les  sinapsis

GABAèrgiques-PV+ establertes  sobre  les  neurones  piramidals  del  còrtex  prefrontal

medial- més concretament, la capa III i V del còrtex cingulat (àrea 1), el prelímbic i

l’infralímbic-  amb el  fenotip  sense tractar  (grup control).  També s’ha quantificat  la

intensitat  de  fluorescència  del  marcatge  immunohistoquímic  de  la  CaMKII  en  les

mateixes  neurones  piramidals  d’ambdós  grups  experimentals  per  tal  de  detectar

variacions en la seva expressió, així com la intensitat de la parvalbúmina dels puncta

que  rodegen  les  neurones  piramidals  i  la  seva  àrea  mitjana.  La  generació  de  nous

coneixements  en  aquesta  àrea  és  fonamental,  no  sols  per  assentar  les  bases  dels

mecanismes que subjauen el correcte desenvolupament del sistema nerviós central, sinó

també per  esclarir  l’etiologia  de trastorns psiquiàtrics  amb un possible denominador

comú i dissenyar noves estratègies de prevenció, diagnòstic i tractament. 

2. Materials i mètodes 

2.1. Animals i declaració ètica  

14 ratolins Pvalb-tdTomato [C57BL/6-Tg(Pvalb-tdTomato)15Gfng/J]  amb tres mesos

d’edat han estat emprats en aquest estudi (n= 7 condroïtinasa ABC, n=7 control; The

Jackson Laboratories, Bar Harbor, ME). Aquesta soca transgènica expressa la proteïna

fluorescent roja tdTomato sota el control del promotor Pvalb del ratolí, de manera que

el marcatge es detecta amb un patró similar a la parvalbúmina endògena en aquelles

neurones que l’expressen [42]. Els animals s’han mantingut en grups de tres o quatre en

gàbies de les nostres instal·lacions sota condicions estàndard de temperatura, humitat i

llum (cicle de 12 hores de llum/obscuritat), i amb accés a aigua i menjar ad libitum. 

Tots els procediments experimentals amb els animals s’han dut a terme d’acord amb la

directiva 2010/63/EU del Parlament Europeu i el consell del 22 de setembre de 2010 per

la protecció dels animals emprats amb finalitats científiques, i han estat aprovats pel
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Comitè de Bioètica de la Universitat de València. S’han realitzat tots els esforços per

minimitzar el nombre d’animals emprats i el seu sofriment. 

2.2.  Tractament.  Depleció  de  les  xarxes  perineuronals  en  el  còrtex

prefrontal medial   

Els ratolins van ser inicialment anestesiats via intraperitoneal (i.p) amb una barreja de

quetamina (50 mg/kg; Imalgene, Merial) i medetomidina (1 mg/kg; Sedator, Dechra).

Aquests  compostos  instauren  un  estat  d’inconsciència  acompanyat  d’analgèsia,

relaxació muscular, supressió dels reflexos neurals i asseguren el manteniment de les

constants vitals dels animals. A continuació, es van situar en un instrument estereotàxic

(David Kopf Instruments, Tujunga, CA) i se’ls va realitzar les injeccions intracerebrals

en el còrtex prefrontal medial mitjançant una xeringa Hamilton de 10 µl i una agulla

26G emprant les coordenades de l’atles de Paxinos i Watson [43] en els següents punts

(en mm des de bregma i la superfície del crani): Bregma +2,00; mediolateral  ±0,25;

profunditat  -2,00. Les injeccions es van realitzar en l’hemisferi  dret de cada animal.

L’agulla es va mantindre en posició durant 1 minut i tot seguit es va injectar 1 µl de

l’enzim  condroïtinasa  ABC  (ChABC  50  U/ml  en  tampó  fosfat  salí  i  0,02%  BSA;

Sigma-Aldrich St. Louis, MO) mantenint el flux constant durant 1 minut. Seguidament

a la subministració de la solució, l’agulla es va deixar de nou en posició durant 2 minuts

més per reduir el reflux i finalment es va retirar. Es va realitzar el mateix procediment

per als animals control (penicil·lasa 50 U/ml en tampó fosfat salí i 0,02% BSA; Sigma-

Aldrich). 

Mitjançant experiments pilot es va estimar el temps necessari d’incubació per obtindre

el grau desitjat  de degradació de la matriu i es va constatar l’abast de la difusió de

l’enzim.  Resumidament,  van consistir  en la realització d’injeccions  intracerebrals  de

condroïtinasa ABC i penicil·lasa seguint el mateix procediment que s’ha descrit fins el

moment.  Els  ratolins  van  ser  perfosos  transcardialment  deixant  passar  un  nombre

diferent de dies entre la injecció intracerebral i el sacrifici. Es va recuperar el material

encefàlic i aquest va ser tallat en seccions coronàries de 50 µm mitjançant un vibràtom

(Leica VT 1000E; Leica, Nussloch). Els talls resultants van ser sotmesos a una tinció

immunohistoquímica seguint el protocol general que empra el mètode d’avidina-biotina

peroxidasa (ABC). Primerament el teixit es va incubar amb tampó fosfat salí (PBS) amb
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un 3% de H2O2 durant 10 minuts  per eliminar  l’efecte  de l’activitat  endògena de la

peroxidasa. Amb l’objectiu de marcar les xarxes perineuronals, el teixit va ser incubat

amb l’aglutinina  biotinilada  Wisteria  floribunda (se’n  parla  en  detall  en  el  següent

apartat)  seguit  d’una  solució  del  complex  avidina-biotina  peroxidasa  en  PBS.  El

desenvolupament del color es va aconseguir amb la incubació dels talls histològics amb

una  barreja  al  0,05%  de  3,3-tetrahidorclorur  de  diaminobencidina  (DAB;  Sigma-

Aldrich) i 0,033% de H2O2. El DAP és un cromogen donador d’electrons que esdevé un

producte  acolorit  quan  s’oxida  [44].  Posteriorment,  les  seccions  es  van  muntar  en

portaobjectes, es van assecar a temperatura ambient durant un dia, es van deshidratar

amb un tren d’alcohols ascendents i es van rentar amb xilè. Finalment, les seccions es

van cobrir amb medi de muntatge Eukitt i un cobreobjectes. Les xarxes perineuronals es

van visualitzar amb el microscopi òptic convencional com unes agregacions en color

marronós al voltant de les neurones en aquells animals que se’ls va injectar la solució

control (figura 2B). 

La  condroïtinasa  ABC  produeix  una  escissió  endolítica dels  enllaços  1,4-β-

galactosamínics  entre  la  N-acetilgalactosamina  i  l’àcid  D-glucurònic  o  l’àcid  L-

idurònic,  produint una barreja d’oligosacàrids de diferents grandàries.  Aquest enzim,

llavors, degrada una gran varietat de glicosaminoglicans del tipus condroitín sulfats i

dermatan  sulfats.  També  és  capaç  de lisar,  tot  i  que a  una  taxa  molt  menor,  l’àcid

hialurònic  [45].  Tal  i  com s’ha indicat  anteriorment,  els  proteoglicans  de condroitín

sulfat  són  els  principals  components  de  les  xarxes  perineuronals,  a  més  de  l’àcid

hialurònic,  la  tenascina-R  i  diverses  proteïnes  d’unió  [46].  Per  la  qual  cosa,  la

condroïtinasa ABC resulta especialment adequada al nostre estudi. 

D’altra banda, la penicil·lasa és un enzim β-lactamasa que hidrolitza antibiòtics del grup

de  les  penicil·lines  i  aminopenicil·lines.  És  emprat  com control  negatiu  ja  que  no

existeix cap molècula estructural  de la matriu  extracel·lular  que l’enzim empre com

substrat.  

Per  a  la  reversió  de  l’anestèsia  va ésser  necessari  l’administració  d’atipamezol  (0,5

mg/ml, 0,05 ml/animal i.p). Per últim, els ratolins es van retornar a les gàbies on hi van

romandre fins el seu sacrifici. 

2.3. Perfusió, microtomia i immunohistoquímica 

11



Quatre  dies  després  de  les  injeccions  intracerebrals,  els  ratolins  van  ser  perfosos

transcardialment  sota  els  efectes  anestesiants  del  pentobarbital  sòdic (150  mg/kg),

primer amb NaCl 0,9% durant un minut per eliminar la sang del vasos i tot seguit amb

una solució de paraformaldehid (4%) en tampó fosfat salí (PBS; 0,1 M, pH 7,4) durant

20 minuts.  L’objectiu de la fixació és preservar ràpida i uniformement les estructures

histològiques  en  un  estat  realista.  Mentre  que  la  immersió  directa  en  substàncies

fixadores és efectiva per a porcions menudes de teixit, les mostres més grans com el

cervell  plantegen  un  problema  ja  que  sovint  els  canvis  en  resposta  a  la  hipòxia

comencen abans de què el teixit es puga conservar. L’avantatge que ofereix la perfusió

és la ràpida distribució del fixador per totes bandes de l’organisme emprant la xarxa

vascular natural. Trenta minuts rere la perfusió, els cervells van ser extrets del crani i els

hemisferis van ser separats. L’hemisferi dret es van tallar en seccions coronals de 100

µm de  grossor  amb un  vibràtom  (Leica  VT 1000E).  Els  talls  es  van  recollir  en  6

subsèries i es van emmagatzemar a 4°C en tampó fosfat (PB; 0,1M) amb fosfat d’azida

(0,05%), un agent microbicida. 

A fi de comprovar el paper de les xarxes perineuronals en la remodelació sinàptica del

còrtex  prefrontal  medial  i  determinar  els  nostres  paràmetres  d’interès  (intensitat  de

fluorescència de CaMKII en les neurones piramidals intensitat de la parvalbúmina en els

puncta  i  grandària  d’aquests)  les  seccions  es  van  sotmetre  a  una  tinció

immunohistoquímica de la següent manera. El teixit va ser breument rentat amb PBS i a

continuació es va incubar a temperatura ambiental i en agitació durant  2h amb sèrum

d’ase al 10% (NDS; Jackson ImmunoResearch Laboratories, West Grove, PA) diluït en

PBS amb 0,2% de Triton-X-100 (Sigma-Aldrich)  per tal  de bloquejar  les unions no

específiques  anticòs-antigen.  Posteriorment  els  talls  es  van  incubar  en  les  mateixes

condicions amb el còctel d’anticossos primaris amb tampó fosfat salí amb Tween 20

(PBST)  i  5%  NDS:  (a)  IgG1  anti-calci/calmodulina-proteinquinasa  II  de  ratolí

(CaMKII; 1:500, Abcam) i (b) anti-PV de conillet d’Índies (1:2000, Synaptic Systems).

Aquest últim anticòs ha estat emprat amb la finalitat d’augmentar el senyal fluorescent

roig  de  la  proteïna  tdTomato.  Per  últim,  els  talls  van  ser  incubats  durant  1-2h  a

temperatura ambient amb els anticossos secundaris diluïts en PBST i 5% NDS (1:200,

Jackson  ImmunoResearch  Laboratories):  (a)  AlexaFluor-488  anti-ratolí  IgG  i  (b)

AlexaFluor-555  anti-conillet  d’Índies.  Aquesta  selecció  de  marcadors

immunohistoquímics  va  permetre  visualitzar  el  nombre  de  puncta  perisomàtics  que
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expressen  parvalbúmina  (emissió  de  llum  roja)  sobre  els  cossos  cel·lulars  de  les

neurones piramidals, el citoplasma de les quals s’observa en color verd (marcatge de la

CaMKII). 

Les xarxes perineuronals han estat marcades amb la l’aglutinina biotinilada  Wisteria

floribunda (Bio-WFA; 1:200, Sigma-Aldrich).  És una lectina conjugada amb biotina

que s’uneix selectivament als residus N-acetilgalactosamina β o α de les glicoproteïnes

de les xarxes perineuronals que envolten algunes poblacions de cèl·lules nervioses [47].

La incubació amb streptavidina-AlexaFluor-405 (1:200, Life Technologies,  Carlsbad,

CA)  revetlla  la  localització  del  marcatge.  La  unió  avidina-biotina  és  irreversible  i

estable als canvis de pH, els solvents orgànics o els detergents. 

Els talls  histològics es van rentar amb PB 0,1 M i es van muntar ordenadament  en

portaobjectes gelatinitzats, des de les seccions més frontals a les més dorsals, emprant el

medi de muntatge aquós Dako Fluorescent Mounting Medium (Dako North America,

CA).  

2.4. Microscòpia confocal i anàlisi d’imatges 

L’estudi s’ha centrat en les capes III i V de diferents àrees del còrtex prefrontal medial:

el còrtex cingulat (àrea 1), el prelímbic i l’infralímbic. Les imatges emprades per a la

determinació de la quantitat de contactes sinàptics que reben les neurones excitadores de

les interneurones PV⁺, així com els paràmetres relacionats la funcionalitat d’aquestes

poblacions cel·lulars,  es van realitzar amb un microscopi confocal (Leica TCS SPE)

emprant l’objectiu x63 d’oli d’immersió i amb un zoom digital addicional de x2. Cada

secció coronal de teixit, en tota la seva grossària, ha estat enregistrat mitjançant un z-

step de 0,38 µm. 

Per a la confirmació de la depleció de les xarxes perineuronals en els experiments pilot

es va emprar  un microscopi  òptic  convencional  (Olympus BX).  No es van realitzar

imatges destinades al seu anàlisi en aquest cas. Per a la confirmació de la depleció en els

animals de l’experiment, es va emprar el microscopi confocal emprant el canal per a

l’ultraviolat.  L’animal  1 va ser  enretirat  de l’estudi  en detectar  que la  injecció  amb

l’enzim no va resultar efectiva. 
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Les imatges van ser processades emprant el software FIJI/ImageJ [48]. Les instruccions

per  al  programa van ser  compilades  en  un  macro  el  qual  va  permetre  la  generació

automàtica dels paràmetres desitjats (annex 1): perímetre de les neurones piramidals,

intensitat  de  fluorescència  de  la  CaMKII,  nombre  de  puncta  sobre  les  neurones

piramidals,  intensitat  de  fluorescència  de  la  parvalbúmina  i  àrea  mitja  dels  puncta

perisomàtics. La densitat de les sinapsis s’ha calculat com el nombre de puncta sobre la

neurona piramidal dividit entre el perímetre d’aquesta. S’han seleccionat els plans amb

el nivell  de penetració òptima per a cada anticòs. Pel que fa a la parvalbúmina,  pot

detectar-se amb una alta intensitat en tot el gruix del teixit. No obstant, el marcador de

la CaMKII presenta un penetrància limitada, pel que ha estat necessari seleccionar els

stacks més propers a la superfície. A més, s’hi va aplicar el filtre threshold al 97,5% per

reduir el soroll de fons de la tinció de parvalbúmina i discriminar amb major fiabilitat

els contactes sinàptics amb el mateix criteri en tots els stacks. 

Per cada animal es van seleccionar una mitjana de 15 neurones piramidals. Aquestes

van ser triades a l’atzar amb l’únic requisit de poder distingir amb claredat els somes. 

L’esquema general del procediment experimental es mostra es troba resumit en la figura

2. 
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Figura 2. A. Esquema temporal del procediment experimental. Els ratolins transgènics Pvalb-
tdTomato  consten  de  3  mesos  d’edat  (P90)  a  l’inici  de  l’estudi.  Aquests  van  ser  injectats
intracranialment en eixe moment amb el seu tractament corresponent. Es van deixar passar 4
dies abans de sacrificar els animals. Aquest és el temps necessari per aconseguir el grau desitjat
de  degradació  de  les  xarxes  perineuronals.  El  teixit  es  va  fixar  mitjançant  una  perfusió
transcardial.  El  material  encefàlic  es  va  recuperar  i  tractar  (microtomia  i  tinció
immunohistoquímica) per a la seva anàlisi  (microscòpia i  obtenció d’imatges).  S’observa,  a
més,  un  esquema  d’un  tall  coronal  del  còrtex  prefrontal  del  ratolí  (Bregma  2.76
aproximadament) on es troben assenyalades les regions d’interès en el  nostre estudi (còrtex
cingulat,  prelímbic i  infralímbic) i l’estructura anatòmica homòloga en l’encèfal d’un humà.
B.1,  B.2.  Exemple d’imatges obtingudes per  microscòpia  convencional  òptica de cada grup
experimental (condroïtinasa ABC i penicil·lasa per al grup control negatiu). En la imatge B.1
(control) i B.2 (condroïtinasa ABC) es pot comprovar com el tractament enzimàtic ha digerit les
xarxes perineuronals, les qual apareixen marcades sols en la primera fotografia amb una clara
coloració marró (àrea senyalada amb la fletxa blanca). B.3, B.4. Exemple d’imatges obtingudes
per microscòpia confocal. Corresponen al moment d’obtenció dels paràmetres. En color verd
apareix marcada la CaMKII, present en el citoplasma de les neurones piramidals excitatòries.
En  color  roig  apareix  marcada  la  parvalbúmina.  Aquesta  es  pot  observar  tant  en  somes
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d’interneurones GABAèrgiques com en els punta que contacten sobre les neurones piramidals.
Mitjançant el programa informàtic FIJI, la delimitació manual dels somes piramidals permet
identificar els  punts marcats  en parvalbúmina que contacten sobre  el  seu perímetre.  Aquest
anàlisi apareix en una finestra menuda en un dels cantons superiors de la imatge principal. Les
fletxes blanques senyalen els puncta identificats.     

2.5. Tractament estadístic

Les diferències entre grups (factor: tractament i control) s’han comprovat aplicant el

Test  T  per  a  mostres  independents  emprant  el  nombre  d’animals  com  a  grandària

mostral  (n=6  tractament,  n=7  control)  i  un  nivell  de  significació  al  95%.  S’han

considerat com a variables independents: densitat de puncta PV+, l’àrea mitjana del total

de  puncta  sobre  un  mateix  soma,  la  intensitat  de  fluorescència  de  la  CaMKII  i  la

intensitat de fluorescència de la parvalbúmina. Abans de la realització del test estadístic,

s’han eliminat els outliers de cada animal. Aquests han estat detectats per la conversió

de les dades en puntuacions típiques (Z). També s’ha comprovat la normalitat amb el

test  de  Shipiro-Wilk  per  a  mostres  de  grandària  menuda  (<30)  i  l’homogeneïtat  de

variàncies amb la prova de Levene.  

El programa estadístic utilitzat en tots les casos ha estat l’IBM SPSS Statistics 23. 

3. Resultats

3.1. Comprovació de la depleció de xarxes perineuronals 

Aquests resultats corresponen a l’experiment pilot que s’ha esmentat anteriorment en

l’apartat  de  Material  i  mètodes.  No  s’ha  realitzat  cap  quantificació  del  grau  de

degradació de les xarxes perineuronals. L’anàlisi ha consistit en la determinació de visu

del moment en què hem considerat que la degradació de les xarxes perineuronals ha

estat completada i exitosa. El dia òptim ha estat el quart rere la injecció de l’enzim. 

3.2. Densitat sinàptica 

La disminució de la densitat de les xarxes perineuronals s’ha descrit tant en pacients

esquizofrènics post-mortem com en models animals que reprodueixen la malaltia. Per
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determinar com afecta aquesta alteració a la connectivitat de les xarxes neuronals, es va

estimar la densitat  de punta PV+ sobre les neurones piramidals  del còrtex prefrontal

medial en dues condicions diferents: PNNs intactes i PNNs degradades enzimàticament.

Per a fer aquesta estimació es va mesurar la densitat lineal de puncta immunoreactius

per a la parvalbúmina.  

Aparentment, les mitjanes dels grups experimentals per a la variable “densitat de puncta

perisomàtics” no semblaren ser diferents en excés. A més, la desviació estàndard dels

animals d’un grup difereixen poc respecte dels de l’altre.  Tampoc s’intueixen valors

molt dispars entre els animals d’un mateix grup experimental, fet que insinua que el

procediment experimental i les anàlisis han estat realitzats correctament (taula 1).

La  depleció  de  les  xarxes  perineuronals  no  va  induir  un  descens  significatiu  en  la

densitat lineal de puncta perisomàtics PV+ (test T per a mostres independents, ChABC:

0,28 ± 0,03 puncta/µm Control: 0,39 ± 0,04 puncta/µm; p-valor 0,277 > 0,05) (figura 3).

3.3. Intensitat de fluorescència de la CaMKII i la parvalbúmina

La intensitat de fluorescència de la CaMKII i parvalbúmina són paràmetres anàlegs a

l’expressió d’aquestes molècules i, per tant, poden ser indicatives a la funcionalitat dels

elements  neuronals que les  sintetitzen.  A l’igual  que amb la densitat  sinàptica,  s’ha

quantificat la intensitat de fluorescència en les dues condicions experimentals. 

Pel que fa a la CaMKII, els valors semblen presentar una major variabilitat entre els

grups i, fins i tot, dins dels mateixos s’observen algunes mesures baixes respecte de la

resta.  Les  desviacions  estàndard  mostrades  són  d’una  escala  aproximadament  igual

entre  els  animals  tractats  i  els  control  (taula  1).  En el  cas de la  fluorescència  de la

parvalbúmina, les mitjanes es mostren heterogènies d’un grup front a l’altre, així com

una escala de desviació més estable. En concret, els animals tractats presenten valors

més alts que el grup control. 

La realització del test estadístic T per a mostres independents va mostrar que no existien

diferències significatives en la intensitat de fluorescència de la CaMKII dins dels somes

de neurones piramidals entre grups  (ChABC: 54,89 ± 15,31  arbitrary units, Control:

59,34± 26,78 arbitrary units ; p-valor 0,727 > 0,05) (figura 3). Tampoc es van trobar

diferències significatives en la intensitat de fluorescència dels puncta PV+ perisomàtics
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(ChABC: 105,49 ± 41,76 arbitrary units , Control: 89,25 ± 47,85  arbitrary units; p-

valor 0,532 > 0,05) (figura 3). 

3.4.  Àrea  mitjana  dels  puncta  perisomàtics  parvalbúmina  positius  sobre

neurones piramidals 

L’àrea  mitjana  del  botons  sinàptics  és  indicativa  de  la  força  en  la  transmissió  de

neurotransmissors entre l’element presinàptic i el postsinàptic. Aquest paràmetre es va

calcular per al dos grups experimentals.  El grup tractat aparenta presentar valors més

alts,  de  mitjana,  que  el  grup control.  Per  contra,  l’escala  d’error  és  pràcticament  la

mateixa (taula 1). 

En  aquest  cas,  la  depleció  de  les  xarxes  perineuronals  va  conduir  a  un  augment

significatiu de l’àrea mitjana total dels puncta perisomàtics que expressaven PV (test T

per a mostres independent, ChABC: 0,41 ± 0,04 µm2, Control: 0,37 ± 0,01 µm;2 p-valor

0,03 < 0,05) (figura 3). 

Taula  1.-Resum  de  les  dades  obtingudes  mitjançant  l'anàlisi  de  les  micrografies  amb  el
programa ImageJ. Es presenta la mitjana dels valors de cada variable obtinguts de l’anàlisi de
neurones individuals en cada animal (aproximadament 15-20 neurones per animal), juntament
amb la seva desviació típica. El grup experimental al qual es troba assignat cada animal es troba
indicat  com:  tractament  (ChABC) o  control.  La  variable  "densitat  de  puncta  PV+"  ha  estat
calculada segons la relació nombre de puncta sobre la neurona piramidal escollida/perímetre de
la neurona piramidal.

Mitjanes dels paràmetres.

Animal Grup
Densitat puncta PV+

(nombre punta/ µm)

Fluorescència

CaMKII  arbitrary

units

Fluorescència PV

arbitrary units  

Àrea puncta PV+

(µm2)

Animal 2 Tractament 0,31 ± 0,06 50,24 ± 10,94 59,88 ± 13,27 0,39 ± 0,09

Animal 3 Tractament 0,25 ± 0,06 48,83 ± 16,42 115,85 ± 35,11 0,48 ± 0,13

Animal 4 Tractament 0,26 ± 0,05 74,8 ± 10,51 132,31 ± 38,86 0,41 ± 0,07

Animal 5 Tractament 0,27 ± 0,06 64,43 ± 6,92 53,14 ± 13,28 0,39 ± 0,06

Animal 6 Tractament 0,32 ± 0,05 30,51 ± 2,38 111,11 ± 17,87 0,35 ± 0,07
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Animal 7 Tractament 0,28 ± 0,03 60,58 ± 13,21 160,63 ± 22,77 0,42 ± 0,08

Animal 8 Control 0,32 ± 0,05 35,42 ± 4,83 48,43 ± 13,87 0,37 ± 0,05

Animal 9 Control 0,31 ± 0,06 31,21 ± 10,59 72,83 ± 6,31 0,36 ± 0,11

Animal 10 Control 0,28 ± 0,06 31,18 ± 1,65 66,61 ± 15,47 0,46 ± 0,09

Animal 11 Control 0,29 ± 0,06 84,94 ± 17,98 100,17 ± 29,67 0,36 ± 0,07

Animal 12 Control 0,25 ± 0,04 95,22 ± 9,51 135,91 ± 37,01 0,39 ± 0,08

Animal 13 Control 0,29 ± 0,05 72,47 ± 14,31 166,54 ± 32,01 0,37 ± 0,07

Animal 14 Control 0,38 ± 0,07 64,96 ± 10,63 34,29 ± 10,96 0,32 ± 0,06
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Figura 3. Representació en histogrames de la mitjana de cada grup experimental per a tots els

paràmetres  estudiats.  L’escala de l’eix vertical  s’ha ajustat  per  facilitar  la visualització dels

histogrames. Les barres d’error indiquen la desviació estàndard per a cada cas. p-valor: * < 0,05.

S’observa com no existeixen diferències significatives en les variables de densitat de puncta

perisomàtics ni la fluorescència de la CaMKII o parvalbúmina. No obstant, l’àrea dels puncta és

significativament  major  en  el  grup  tractat  on  s’han  eliminat  enzimàticament  les  xarxes

perineuronals.

4. Discussió 

4.1. Efectes de la depleció de les xarxes perineuronals sobre la innervació

perisomàtica de les neurones piramidals de l’escorça prefrontal adulta 

Durant  el  desenvolupament  postnatal  del  neocòrtex  s’estableix  el  correcte  balanç

d’excitació/inhibició  [6].  Les  interneurones  en  cistell  que  expressen  parvalbúmina

formen  un  excés  de  sinapsis  perisomàtiques  sobre  les  neurones  piramidals  i

posteriorment la innervació es redueix de manera progressiva fins adquirir una densitat

sinàptica òptima [49]. En el còrtex prefrontal, l’activitat d’aquestes neurones PV+ regula

el  dispar  de  potencials  d’acció  excitatoris  i  sincronitza  les  poblacions  de  neurones

piramidals, la qual cosa assegura el manteniment de la funció normal dels processos

cognitiu complexos com, per exemple,  la memòria de treball  [50]. Alteracions en la

densitat de les sinapsis inhibitòries es troben relaciones amb les disfuncions cognitives

que caracteritzen trastorns psiquiàtrics com l’esquizofrènia.  
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En els últims anys, s’han presentat les xarxes perineuronals- agregats especialitzats de

matriu extracel·lular-  com candidats  potencials  en la  remodelació de les  connexions

sinàptiques.  Tal  i  com  s’ha  comprovat  en  diferents  estructures  encefàliques  com

l’amígdala  [51],  l’escorça  visual  [34] o  l’hipocamp  [52], la  formació  de  les  PNNs

restringeix la reestructuració de les connexions entre els elements neuronals i estabilitza

les  sinapsis  ja  establertes.  Per  contra,  la  seva  eliminació  artificial  mitjançant  el

tractament enzimàtic restaura l’estat juvenil plàstic. 

En  el  present  estudi,  hem descrit  els  efectes  de  la  injecció  intracranial  de  l’enzim

condroïtinasa ABC en relació a diferents paràmetres implicats amb la connectivitat dels

circuits inhibitoris neuronals del còrtex prefrontal adult. 

S’ha  observat  com  la  depleció  de  les  xarxes  perineuronals  no  indueix  alteracions

significatives  en  la  densitat  de  puncta  perisomàtics  PV+ al  voltant  de  les  neurones

piramidals  del  còrtex  prefrontal  medial  tot  i  que  s’observa  una  tendència  a  una

disminució del nombre d’aquests. Aquets resultats es troben en contraposició amb els

d’un article publicat molt recentment en el qual l’eliminació de les xarxes perineuronals

amb el mateix enzim emprat en el nostre estudi va disminuir la densitat de les sinapsis

perisomàtiques GABAèrgiques en el PFC de cultius organotípics de ratolí [53]. A més,

en  aquest  estudi  s’ha  proposat  un  possible  mecanisme  molecular  que  relaciona  el

neurocà, un tipus de CSPG (proteoglicà de condroitín sulfat) present en les PNNs, amb

la restricció de la plasticitat  sinàptica.  El neurocà inhibeix l’associació de la NCAM

(molècula  d’adhesió cel·lular  neuronal)  amb l’efrinaA3 (EphA3) induïda pel  lligand

efrina-A5. Concretament, bloqueja físicament el lloc d’unió per a l’efrinaA3 situant-se

dins el domini immunoglobulina-2 de la NCAM. En absència de neurocà, els lligands

efrina-A activen el complex receptor consistent en la tirosina quinasa Eph3 i la NCAM,

la qual cosa inicia cascades de senyalització en els terminals dels axons GABAèrgics

per restringir la densitat de sinapsis perisomàtiques en les neurones piramidals a través

del col·lapse del con de creixement en les interneurones. Així, doncs, l’eliminació de les

xarxes  perineuronals  implica  la  desinhibició  de  la  repulsió  axònica  o,  dit  en  altres

paraules, l’aturament de l’establiment de les sinapsis. 

L’estructura i composició de les xarxes perineuronals és heterogènia i varia en funció de

la  seva  localització  i  el  moment  del  desenvolupament  del  sistema  nerviós  [54].  El

nombre, longitud i complexitat de les cadenes de glucosaminoglicans; el seu patró de

sulfatació  (per  exemple,  en  la  posició  CS-6  o  CS-4)  i  la  localització  dels  residus
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sulfatats dins del conjunt de cadenes, són factors que afecten a la funcionalitat de les

xarxes  perineuronals  [55–57].  A  més  del  neurocà,  entre  els  principals  tipus  de

proteoglicans de condroitín sulfat consten el brevicà, el versicà i el fosfacà [46]. Donat

que  fins  la  data  no  s’ha  descrit  la  composició  de  les  xarxes  perineuronals  a  nivell

molecular  en  el  còrtex  prefrontal  medial  (cingulat,  prelímbic  i  infralímbic),  la

discordança  dels  resultats  obtinguts  podria  deure’s,  llavors,  a  la  natura  intrínseca

d’aquestes formacions en diferents àrees del cervell. 

Altra de les causes plausibles de la manca de diferències significatives en la densitat de

puncta  perisomàtics  quantificats  podria  ser  la  depleció  insuficient  de  les  xarxes

perineuronals, ja siga per una dosi deficient de condroïtinasa ABC o per un sacrifici

prematur  dels  ratolins.  Molts  dels  articles  publicats  en  relació  a  alteracions  de  la

plasticitat sinàptica mitjançada per les xarxes perineuronals empren models organotípics

de cultius neuronals on incuben directament el teixit amb l’enzim. D’aquesta manera

resulta  complicat  realitzar  extrapolacions  als  resultats  produïts  en  una  injecció

intracerebral on juga un paper important la interferència d’altres elements i sistemes

fisiològics corporals com, per exemple, el desencadenament de la resposta inflamatòria

en  l’àrea  danyada  per  l’agulla,  l’activació  de  les  cèl·lules  de  micròglia,  el  tràfec

molecular de citoquines... En el nostre laboratori vam dur a terme experiments pilot on

es va comprovar mitjançant microscòpia òptica convencional el grau de degradació de

les  xarxes perineuronals.  És possible  que una determinació  més acurada  millorés  la

qualitat del resultat final. 

4.2.- Expressió de la parvalbúmina i àrea dels puncta sinàptics 

Un important cos d’evidències accepta la implicació de la matriu extracel·lular en la

funció sinàptica. Els seus components modulen l’activitat dels canals iònics i receptors

dels  elements  pre-  i  postsinàptics.  També  són  capaços  de  respondre  als  canvis  en

l’activitat  dels  circuits  neuronals  captant  compostos  secretats,  eliminant  els  dominis

extracel·lulars  de  proteïnes  transmembrana  i  alliberant  els  productes  d’aquestes

escissions a mode de molècules de senyalització [58]. El terme sinapsi tetrapartita s’ha

proposat com una ampliació de la clàssica sinapsi tripartita en la que s’inclouen les

cèl·lules nervioses i la glia [59].

Les  alteracions  de  les  PNNs  en  l’esquizofrènia  igualment  podrien  tindre  efectes

adversos substancials sobre la funció de les neurones afectades. Primerament, les PNNs
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tenen un alt  grau de  càrrega  negativa  i  poden funcionar  com embornals  de  cations

[60,61]. Aquest paper pot ser particularment important per a què les interneurones PV+

mantinguen el seu comportament fast-spiking. Segon, la matriu extracel·lular és crítica

en  l’establiment  local  de  la  concentració  d’ions  clorur  (Cl-)  [62].  Per  aquest  fet,  la

interrupció  de  les  xarxes  perineuronals  podria  alterar  l’establiment  dels  potencials

postsinàptics  inhibitoris.  Estudis  anteriors  han  detectat  una  reducció  significativa  en

l’expressió de la parvalbúmina en el  còrtex prefrontal  dorsolateral  en subjectes  amb

esquizofrènia  [20,63] i  en  l’hipocamp  de  ratolins  rere  l’eliminació  de  les  xarxes

perineuronals [64]. 

La parvalbúmina és una proteïna encarregada d’unir ions calci (Ca2+) amb alta afinitat.

Estructural  i  funcionalment  és  similar  a  la  calmodulina  i  la  troponina  C.  Es  troba

implicada en la regulació de l’alliberació del neurotransmissor en la fenedura sinàptica

[50].  Així  doncs,  la  reducció  en  la  seva  expressió  podria  resultar  en  una  inhibició

alterada de les neurones piramidals i contribuir als trets clínics típics de l’esquizofrènia.

Tanmateix,  el  nostre  equip  no  ha  aconseguit  detectar  canvis  en  la  intensitat  de  la

fluorescència del marcatge en els puncta que envolten les neurones piramidals. 

La  síntesi  de  parvalbúmina,  així  com  la  formació  de  les  xarxes  perineuronals,  és

dependent de l’activitat dels circuits neuronals [65,66]. Per exemple, s’ha postulat com

l’augment  en  l’expressió  d’agrecà  (un  tipus  de  CSPG  present  en  les  PNNs)  i  la

parvalbúmina  en  l’escorça  sensorial  durant  el  tancament  del  període  crític  podria

deure’s  a  l’increment  dels  imputs  excitatoris  en  la  regió  [67].  Donades  aquestes

evidències  i  tenint  en  compte  que  la  densitat  dels  puncta  tampoc  ha  variat,  seria

esperable  no  detectar-hi  tampoc  canvis.  Ara  bé,  la  funcionalitat  ha  pogut  veure’s

afectada  a  través  d’altres  mecanismes  que  no  necessàriament  impliquen  la

parvalbúmina.  Com  s’ha  esmentat  anteriorment,  les  xarxes  perineuronals  creen  un

microambient favorable a la transmissió del senyal nerviós a través dels circuits neurals.

També es  troben implicades  en la  protecció  front  l’estrès  oxidatiu  actuant  com una

mena  d’esmorteïdors  dels  efectes  nocius  de  les  espècies  reactives  d’oxigen  [68].

L’alteració en les interneurones PV+ podria causar una desregulació en els programes

d’expressió gènica,  de manera que la transmissió GABAèrgica resultés compromesa.

L’increment en l’àrea dels puncta perisomàtics que hem detectat en els animals tractats

amb  condroïtinasa  ABC  podria  ser  el  resultat  d’un  mecanisme  primerenc  de

compensació al decrement d’eficàcia d’aquesta neurotransmissió. 
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4.3. Expressió de la CaMKII 

Nombrosos estudis han relacionat les alteracions en la neurotransmissió de les amines

biogèniques  en  l’emergència  dels  brots  psicòtics  característics  de  l’esquizofrènia.

L’anomena hipòtesi dopaminèrgica va sorgir a mitjans del segle passar a partir de la

caracterització  de  fàrmacs  antipsicòtics  (neurolèptics)  amb  acció  antagònica  sobre

receptors  de  dopamina  [69].  Per  exemple,  alguns  d’aquests  compostos  com

l’haloperidol, l’olanzapina o la clozapina tenen com a diana els receptors D2 [70]. En

recolzament  a  aquesta  hipòtesi,  l’administració  de  drogues  d’abús com la  cocaïna  i

l’amfetamina, les quals actuen augmentant l’excitabilitat de les xarxes neuronals que

empren aquest neurotransmissor, provoquen canvis en el comportament similars als que

presenten els pacients d’esquizofrènia [71].

Durant un període de 40 anys, la indústria farmacèutica ha desenvolupat una bateria de

fàrmacs  antipsicòtics  basats  en  la  hipòtesi  dopaminèrgica.  No  obstant,  aquests  són

deficients en varis aspectes: aproximadament un 25% dels pacients no experimenta una

millora, sols és possible revertir els símptomes positius de l’esquizofrènia, els efectes

secundaris derivats de la prolongació del tractament són nombrosos i amb freqüència

greus  [72]... L’acumulació d’aquestes evidències junt els avanços en la generació de

models animals adequats a l’estudi de l’esquizofrènia han conduït a l’acceptació de què

la  hiperfunció  dopaminèrgica  sols  constitueix  part  dels  mecanismes  etiològics  de  la

malaltia.  Dades  experimentals  posteriors  van  implicar  a  la  neurotransmissió

glutamatèrgica en l’anomenada hipòtesi de la hipofunció dels receptors NMDA (àcid α-

amino-3-hidorxi-5-metil-4-isoxazolpropionic)  [73].  Aquesta  hipòtesi,  al  igual  que

l’anterior,  deriva  de  la  detecció  d’antagonistes  dels  receptors  de  glutamat  com  la

fenilciclidina  (PCP),  la  zocilpina  (MK-801)  o  la  ketamina,  els  quals  provoquen  de

forma  mimètica  tant  els  símptomes  positius,  com  els  negatius  i  els  cognitius  de

l’esquizofrènia  [74–76].  En  canvi,  l’administració  a  pacients  esquizofrènics  de  co-

agonistes dels receptors millora,  encara que de manera modesta,  molts  del trets  que

impliquen aquest trastorn [77,78].

La calci/calmodulina-proteinquinasa II (CaMKII) i l’NMDA es troben involucrats en

formes durables de plasticitat sinàptica, les quals constitueixen substrats per a canvis

permanents en el comportament. L’αCaMKII és ben coneguda per la seva implicació en

24



la  potenciació  a  llarg  termini  (LTP)  en  les  sinapsis  excitatòries.  Aquest  terme  fa

referència a l’augment prolongat de l’eficiència i força sinàptica; en l’hipocamp, aquest

procés  ocorre  durant  l’aprenentatge  i  resulta  essencial  per  a  molt  tipus  de memòria

[79,80].  Com  a  exemple,  els  ratolins  heterozigòtics  per  a  mutacions  nul·les  de  la

isoforma αCaMKII (αCaMKII+/-) presenten un comportament profundament desregulat

i una formació neuronal alterada de la circumvolució dentada de l’hipocamp, fenotips

detectats en l’esquizofrènia i altres malalties psiquiàtriques [81].  

A  nivell  molecular  s’accepta,  de  forma  general,  que  l’activació  de  la  CaMKII  per

autofosforilació de residus de treonina enforteix les sinapsis glutamatèrgiques a través

de  l’estimulació  de  la  translocació  dels  receptors  de  glutamat  NMDA a la  densitat

postsinàptica  de  la  dendrita  i  l’augment  de  la  conductància  d’aquests  [79].  Seria

esperable, llavors, que es donaren alteracions en l’expressió o funció de la CaMKII. 

Existeixen evidències que impliquen l’acció de les xarxes perineuronals en el correcte

funcionament de la regulació dels tràfec dels receptors NMDA. La superfície neuronal

es troba compartimentada físicament per aquestes estructures. D’aquesta manera actuen

a mode de barreres  que impedeixen la  difusió lateral  dels  receptor  NMDA i  el  seu

intercanvi per d’altres nous durant els períodes d’increment de la freqüència i intensitat

del dispar de potencials d’acció entre dos elements neuronals. En el nostre estudi s’ha

intentat  determinar  canvis  quantitatius  en  la  síntesi  de  CaMKII  relacionats  amb

l’eliminació de les xarxes perineuronals. 

La CaMKII és una molècula critica en múltiples processos que impliquen la transducció

dels senyal mitjançada per l’ió calci (Ca2+). La regulació de la seva expressió i activitat

és complexa  i,  de fet,  els  mecanismes pels  quals es veu afectada  en algunes de les

malalties psiquiàtriques com l’esquizofrènia no són clars i constitueixen un dels temes

de debat actuals  [28]. En el nostre estudi no s’han obtingut resultats significatius que

relacionen  l’eliminació  de  les  xarxes  perineuronals  i  canvis  en  la  concentració  de

CaMKII en el somes de les neurones piramidals. 

Seria interessant realitzar darrers anàlisis moleculars més precisos com la quantificació

de l’expressió de la  CaMKII mitjanant  l’obtenció  de cDNA dels  transcrits  del  gens

d’interès i la realització d’una qPCR. La determinació de la fluorescència en aquest cas

pot  haver  estat  subjecta  a  múltiples  errors;  com  s’ha  esmentat  anteriorment,  la

penetrància del marcador immunohistoquímic de la CaMKII és lleu i podria no haver-se
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unit a la seva diana de la forma esperada. A més, l’estat del teixit encefàlic després

d’haver  realitzar  la  perfusió  als  animals  també  és  determinant  per  la  identificació

correcta dels elements neurals i l’eliminació de marcatge no específic. 
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Annex 1 

Taula 2. Instruccions dirigides al programa informàtic ImageJ emprades per a la quantificació
automàtica del nombre de puncta perisomàtics sobre l’àrea delimitada manualment corresponent
a la perifèria de les neurones piramidals. El programa és capaç de discriminar amb fiabilitat
suficient el marcatge de fons en color roig amb el nombre de botons gràcies a l’establiment de
filtres que descarten tots aquells píxels el valor dels quals es troba sota la intensitat considerada
com crítica. No obstant, hem de parlar de puncta perquè no hi ha evidència de què totes les
estructures marcades es tracten de sinapsis (caldria la realització de fotografies de microscòpia
electrònica). A través d’aquest macro també s’ha quantificat la intensitat de fluorescència de la
CaMKII i de la parvalbúmina, a més de l’àrea mitjana total del nombre de puncta que contacten
sobre una mateixa neurona. 

macro-edna.ijm

Nombre instrucció Mode d'execució en el FIJI (Just ImageJ)

1 run("Set Measurements...", "area mean perimeter redirect=None decimal=2");

2 run("ROI Manager...");

3 roiManager("Add");

4 roiManager("Select", 0);
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5 run("Measure")

6 run("Enlarge...", "enlarge=-0.5");

7 roiManager("Add");

8 roiManager("Select", newArray(0,1));

9 roiManager("XOR");

10 //change the channel to measure camkii intensity 2 is green

11 run("Duplicate...", "duplicate channels=2");

12 run("Measure");

13 close();

14 roiManager("Select", 0);

15 run("Enlarge...", "enlarge=0.5");

16 roiManager("Add");

17 roiManager("Select", newArray(0,2));

18 roiManager("XOR");

19 //change the channel to measure PV intensity 1 is red

20 run("Duplicate...", "duplicate channels=1");

21 run("Gaussian Blur...", "sigma=1");

22 run("Duplicate...", "duplicate");

23 run("Clear Outside");

24               tissueThreshPerc = 97.5;

25               nBins = 255;

26               getHistogram(values, count, nBins);

27               cumSum = getWidth() * getHeight();

28               tissueValue = cumSum * tissueThreshPerc / 100;

29               cumSumValues = count;

30               for (i = 1; i<count.length; i++)

31                      {

32                     cumSumValues[i] += cumSumValues[i-1];

33                      }

34              for (i = 1; i<cumSumValues.length; i++)

35                      if  (cumSumValues[i-1] <= tissueValue && tissueValue <=

cumSumValues[i])

36             {

37                      setThreshold(i,255);

38                      setOption("BlackBackground", false);

39                      run("Convert to Mask");

40                      }

41              run("Fill Holes");

42              run("Watershed");

43        run("Create Selection");

44        run("Copy");

45              run("Analyze Particles...", "size=0.05-Infinity summarize");

46              close();
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47              run("Restore Selection");

48              run("Measure");

49        //close();

50 roiManager("Deselect");

51 roiManager("Delete");
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