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ABSTRACT
A series of recent observations support the concept that a lack of neurotrophic factors, even if it does not lead to motoneuron disease
on its own, could be a component in its development if it coincides with other pathogenic processes. The article also summarizes the
experimental evidence that suggests a potential therapeutic role for these substances.
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REZUMAT
O serie de observa¡ii recente sus¡in ideea potrivit cåreia un deficit de factori neurotrofici ar putea contribui la producerea bolii
neuronului motor, dacå ac¡ioneazå concomitent cu alte procese patogenice. Articolul prezintå de asemenea o sintezå a datelor
experimentale care sugereazå un posibil rol terapeutic al acestor substan¡e.
Cuvinte cheie: factori neurotrofici; scleroza lateralå amiotroficå

De la descoperirea factorului de cre¿tere al ner-
vului (NGF-nerve growth factor) ca prototip de mole-
culå neurotroficå care condi¡ioneazå supravie¡uirea
neuronilor simpatici paravertebrali, o multitudine de
al¡i factori neurotrofici (unii cu ac¡iune asupra
neuronului motor) au fost identifica¡i ¿i descifra¡i ca
structurå molecularå (tabelul 1).

Acest fapt indicå complexitatea procesului de
reglare a viabilitå¡ii neuronilor motori; mai mult, o
mare parte dintre ace¿ti factori sunt exprima¡i doar
postnatal, dovedind influen¡area viabilitå¡ii neuro-
nilor motori în perioada post-natalå prin factori
neurotrofici, prin reglarea proprietå¡ilor func¡ionale
ale acestora (sinteza neurotransmi¡åtorilor, men¡i-

nerea stabilitå¡ii ¿i activitå¡ii sinaptice, controlul feno-
menului de „înmugurire“, etc.).

Nu se cunosc încå factorii neurotrofici care con-
troleazå supravie¡uirea neuronalå selectivå din cadrul
fenomenului de „moarte fiziologicå“ în cursul dez-
voltårii ontogenetice a sistemului nervos motor. Acest
rol a fost atribuit (în parte) mu¿chiului dar recent s-a
observat cå ¿oarecii deficitari în erb-B3, receptorul
pentru factorul de cre¿tere glial (GGF) prezentåm o
reducere marcatå a dezvoltårii celulelor Schwann ¿i,
în consecin¡å, o scådere cu 75% a numårului neuro-
nilor motori. Aceste date indicå importan¡a (cel pu¡in
similarå cu a mu¿chiului) a celulelor Schwann în dez-
voltarea neuronului motor; dacå cele douå influen¡e

Tabelul 1
Factori neurotrofici pentru neuronii motori ¿i receptorii acestora (2)

Factor neutrofic Receptor

Neurotrofine:
BDNF (brain derived neurtofic factor)
NT – 3 (neurotrophin 3)
NT 4/5 (neurotrophin 4/5)

p 75 NTR, t r k – B
p 75 NTR, t r k – C
p 75 NTR, t r k – B

Familia CNTF – LIF:
CNTF (ciliary neurotrofphic factor)
LIF (leukemia inhibitory factor)
CT – 1 (cardiotrofina 1)

receptorul � al CNTF, receptorul � al LIF, gp 130

receptorul � al CNTF, receptorul � al LIF, gp 130

receptorul � al LIF, g p 130 (¿i posibil alt receptor)

HGF (hepotocyte growth factor) c-met

Familia factorilor de cre¿tere insulin –like:
IGF I
IGF II

receptorul 1 al IGF
receptorul 1 al IGF, receptorul manozå-6-fosfat

Factori neutrofici de origine glialå (GDNF) ¿i al¡i factori înrudi¡i
GDNF
NTR (neurturina)
Persephina

receptorul � al GDNF, c-ret

receptorul �-2 al GDNF, c – ret
c – ret (¿i posibil alt receptor)
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se manifestå concomitent sau succesiv råmâne un
subiect controversat.

Pe de altå parte, factorul de cre¿tere neuregulin-
glial, secretat de neuronul motor în dezvoltare, regleazå
expresia subunitå¡ilor receptorului pentru acetilcolinå
de la nivelul mu¿chiului în dezvoltare (fiind denumit
¿i agentul inductor al receptorului pentru acetilcolinå
(ARIA). Receptorul erb-B3, care mediazå efectele
GGF-ARIA pe celulele Schwann, este exprimat ¿i la
nivelul mu¿chiului ¿i ar putea fi responsabil de dezvol-
tarea adecvatå a jonc¡iunilor neuromusculare, care
condi¡ioneazå la rândul lor producerea de factori
neurotrofici la nivelul mu¿chiului. Se pare cå disfunc¡ia
diferi¡ilor factori neurotrofici contribuie la propagarea
procesului fiziopatologic ¿i distrugerea neuronalå în
boala neuronului motor la om (1).

Majoritatea formelor de sclerozå lateralå amiotro-
ficå (SLA) sunt sporadice, spre deosebire de alte boli
ale neuronilor motori (cum ar fi atrofia muscularå
spinalå la copil ¿i adultul tânår); aceasta nu înseamnå
neapårat cå ele nu sunt determinate genetic. Este posibil
ca måcar o parte din aceste boli så aibå o origine
multigenicå, ele devenind aparente doar când survin
concomitent mai mult defecte genetice. Aceste cazuri
nu vor avea o transmitere mendelianå, putând astfel
så aparå drept cazuri sporadice; mai mult, la factorul
genetic se adaugå, probabil ¿i factori exogeni. Alteråri
ale genelor factorilor neurotrofici ar putea contribui
la aceastå predispozi¡ie geneticå, dat fiind cå (3):
a. mul¡i factori neurotrofici au receptori (sau subunitå¡i

ale acestora) comuni cu alte molecule apar¡inând
aceleia¿i familii de gene. Astfel, în cazul unui defect
genetic care produce scåderea sau lipsa expresiei
unui factor, al¡i membrii ai aceleia¿i familii de gene
îi poate suplini lipsa, un deficit func¡ional semni-
ficativ survenind doar în lipsa mai multor aseme-
nea factori neurotrofici (demonstrat experimental
la ¿oarecii care nu exprimau CNTF ¿i LIF).

b. majoritatea neuronilor motori exprimå mai multe
tipuri de receptori, specifici diferitelor specii de
factori neurotrofici; cåile prin care ace¿ti receptori
î¿i exercitå ac¡iunea la nivel intracelular se întrepå-
trund par¡ial, fiind direct intercorelate. În conse-
cin¡å, neuronul motor ar putea primi influen¡ele
unor factori neurotrofici apar¡inând mai multor
familii de gane, care s-ar suplini reciproc în cazul
unor defecte genetice.

c. efectul antiapoptotic al factorilor neurotrofici inter-
ferå cu mecanismele patogenice (în special moar-
tea neuronalå induså de glutamat ¿i radicalii liberi)
care ar putea fi responsabile de producerea bolii
neuronului motor.
Au fost descrise numeroase muta¡ii ale genelor

factorilor neurotrofici: în 1995 a fost identificatå o

muta¡ie a genei cntf care produce o proteinå CNTF
biologic inactivå; aceastå muta¡ie s-a dovedit a fi foarte
frecventå în Europa ¿i Asia (aproximativ 1/3 dintre
locuitori fiind heterozigo¡i pentru aceastå muta¡ie)

Procentul subiec¡ilor cu deficit de CNTF a fost
raportat în diverse studii între 1-3%; numårul homozi-
go¡ilor pentru lipsa genei pare a fi similar în grupul
subiec¡ilor sånåto¿i ¿i al celor cu afec¡iuni neurolo-
gice. S-a concluzionat astfel cå deficitul de CNTF
singular nu produce o afectare neurologicå (4).

Muta¡ii dirijate ale genei CNFT au fost induse la
¿oareci, în scopul elucidårii efectului acestui factor
neurotrofic asupra neuronului motor. ªoarecii mutan¡i
homozigo¡i au prezentat pierderea a aproximativ 20%
din neuronii motori, corespunzând unei reduceri a
for¡ei musculare cu 10%, la 6 luni postnatal. La om se
considerå cå este necesarå pierderea a peste 50% dintre
neuronii motori pentru ca boala de neuron motor så
aparå (5).

A fost deasemenea semnalat un polimorfsim al
genei LIF, care duce la pierderea func¡iei acestei
proteine. Nu au fost raportate pânå în prezent muta¡ii
ale genelor cardiotrofinei–1, GDNF, neurturinei, sau
persephinei la pacien¡ii cu SLA. Pentru mul¡i dintre
ace¿ti factori, transcrip¡ia ARN-ului este reglatå de
diferi¡i promotori sau produ¿ii primari de transcrip¡ie
sunt ulterior procesa¡i într-o manierå tisular-specificå,
toate aceste mecanisme putând constitui sedii de
ac¡iune a unor factori perturbatori.

NEUROTROFINELE (NT)

Neurotrofinele constituie o familie cu 5 proteine,
înrudite cu NGF; BDNF (brain derived neurotrophic
factor), NT 4/5, NT 3, NT 6 ¿i NGF.

Neurotrofinele se leagå de un receptor comun cu
afinitate reduså (p 75NTR) ¿i de un receptor specific
cu afinitate mare: tr K-A (specific pentru NGF), tr
K-B (specific pentru BDNF ¿i NT 4/5) ¿i tr K-C (spe-
cific pentru NT 3). Receptorii tr K sunt exprima¡i în
mai multe variante de asamblare, efectul pozitiv
asupra supravie¡uirii neuronale al neurotrofinei fiind
exercitat numai prin intermediul receptorilor cu
structurå molecularå completå (incluzând domeniile
citoplasmatice tirozin-kinazice). Receptorul p 75 NTR

este exprimat în concentra¡ii ridicate în timpul dezvol-
tårii embrionare, care diminuå dupå na¿tere, dar cresc
prompt dupå lezarea nervilor ¿i mai ales în SLA.
Neuronii motori afla¡i în dezvoltare pot lega ¿i trans-
porta retrograd NGF prin intermediul acestor recep-
tori. Receptorul p 75NTR este un membru al familiei
receptorilor TNF/ Fas, care pot induce în mod activ
moartea unor variate tipuri de celule, în prezen¡a
NGF (de exemplu: celulele ganglionare retiniene
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aflate în dezvoltare, neuronii motori de la nivelul
nervului sciatic ¿i facial dupå axonotomie la ¿obolani
imediat dupå na¿tere, etc.).

În prezent, cercetårile în domeniu încearcå så rås-
pundå la întrebarea dacå receptorul p 75NTR, expri-
mat la niveluri înalte în neuronii motori ai pacien¡ilor
cu SLA, reprezintå un receptor „al mor¡ii celulare“,
care mediazå efectele proapoptotice ale NGF sau
dacå prezen¡a sa cre¿te sensibilitatea neuronului mo-
tor la efectul antiapoptotic al BDNF, NT 4/5 sau NT
3. Neuronul motor exprimå niveluri crescute de tr
K-B cu structurå molecularå completå ¿i, cel pu¡in o
parte dintre neuronii motori exprimå ¿i tr K-C, care
este un receptor celular specific pentru NT 3. De¿i
virtual, to¡i neuronii motori exprimå tr K-B, numai
50-60% dintre ace¿tia pot fi men¡inu¡i viabili prin
intermediul BDNF in vivo sau in vitro; de aici rezultå
interven¡ia altor factori intra sau extracelulari care
fac neuronii motori responsivi la BDNF sau NT 3;
NT 3 este cea mai abundent exprimatå neurotrofinå
în mu¿chiul scheletic (6).

Experimentele pe ¿oareci defectivi pentru NT 3 ¿i
tr K–C au demonstrat cå neuronii motori gama (care
inerveazå fusurile neuromusculare) sunt dependen¡i
în dezvoltarea lor de NT 3, ca ¿i o parte din neuronii
motori a (cum ar fi cei de la nivelul nucleului nervului
facial). NT 3 este exprimatå în cantitå¡i însemnate în
neuronii motori afla¡i în dezvoltare, fiind posibil ca
NT 3 så ac¡ioneze într-o manierå autocrinå la nivelul
neuronului motor. Pe de altå parte NT 3 de la nivelul
neuronului motor serve¿te drept moleculå troficå
pentru neuronii proprioceptivi care invadeazå måduva
prin cornul dorsal pentru a stabili contacte cu neuronul
motor din cornul medular ventral. NT 3 este ¿i un
factor neurotrofic potent pentru neuronul motor central
contribuind la ghidarea axonilor acestora în procesul
de dezvoltare, cel pu¡in la nivelul neuronilor motori
centrali care fac contact direct cu neuronii motori
medulari (7). Expresia NT 4/5 în mu¿chiul scheletic
este reglatå de activitatea neuronalå, aceasta fiind rapid
scåzutå dupå sec¡ionarea nervului care inerveazå mu¿-
chiul respectiv ¿i crescutå dupå stimularea electricå a
nervului. Astfel, NT 4/5 pare implicatå în reglarea
activitå¡ii plåcii neuromotorii (a¿a cum au sugerat
studiile efectuate pe animale de laborator).

FACTORUL NEUROTROFIC CILIAR (CNTF)
ªI MOLECULE ÎNRUDITE

Dupå studiul prin clonare ¿i recombinare a CNTF
la ¿obolan, a devenit evident cå acesta este un factor
neurotrofic potent pentru neuronul motor; aceastå
proteinå nu este exprimatå în cursul dezvoltårii
embrionare, într-o perioadå în care se produce moar-

tea fiziologicå, selectivå, a neuronilor motori. CNTF
ac¡ioneazå prin intermediul unui receptor alcåtuit din
trei subunitå¡i: o subunitate cu afinitate joaså de legare
(receptorul a al CNTF) ¿i douå proteine transmem-
brane (gp 130 ¿i receptorul b al LIF). Receptorul a al
CNTF existå atât în formå legatå de membrana celu-
larå cât ¿i sub formå solubilå (probabil secretatå de
fibrele musculare scheletice). Cele douå proteine
transmembrane (gp 130 ¿i receptorul b al LIF) pre-
zintå similaritå¡i structurale importante, mai ales ale
domeniilor intra celulare; acestea sunt deasemenea
implicate în structura receptorilor pentru oncostatina
M ¿i cardiotrofina-1, ceea ce subliniazå suprapunerea
func¡ionalå par¡ialå ¿i intercorelarea cåilor metabolice
de ac¡iune ale acestor receptori ¿i ale liganzilor lor.

CNTF nu este exprimat în timpul dezvoltårii
embrionare, dar este produs în cantitå¡i însemnate
în celulele Schwann diferen¡iate, de¿i este secretat
în cantitå¡i foarte mici (deoarece nu con¡ine o sec-
ven¡å hidrofobå necesarå secre¡iei). În condi¡iile
lezårii nervului sau a integritå¡ii membranei celulei
Schwann, CNTF este eliberat în mediul extracelular,
ac¡ionând asupra neuronilor adiacen¡i. Expresia LIF
este, dimpotrivå, scåzutå în condi¡ii fiziologice dar
aceasta cre¿te rapid dupå lezarea nervilor periferici.
Dacå ¿oarecii homozigo¡i pentru distrugerea genei
CNTF suferå o pierdere a 20% din neuroni motori,
cei care nu exprimå LIF nu prezintå nici o afectare a
neuronilor motori. Totu¿i, ¿oarecii homozigo¡i pentru
lipsa ambelor gene, prezintå o pierdere de aproxi-
mativ 30% dintre neuronii motori, cu o reducere cu
aproximativ 30% a for¡ei musculare comparativ cu
lotul martor. Dupå lezarea nervului periferic la ani-
malul adult, lipsa CNTF are un efect redus asupra
supravie¡uirii neuronului motor, pe când lipsa CNTF
¿i a LIF produce o supravie¡uire de numai 66% a
neuronilor motori la douå såptåmâni post-axonoto-
mie. Aceste date indicå faptul cå CNTF, LIF ¿i proba-
bil ¿i al¡i membri ai familiei liganzilor pentru gp 130
¿i LIFR – b, ac¡ioneazå conjugat ¿i se suplinesc
reciproc în cazul unor deficien¡e datorate muta¡iilor
genetice (8).

ªoarecii la care a fost distruså gena receptorului
b sau gena receptorului a ai LIF, sau gena gp 130,
prezintå afectåri severe ale sistemului nervos, incom-
patibile cu via¡a dupå na¿tere; ace¿tia prezintå o
accentuare a fenomenului de moarte fiziologicå a
neuronului motor în timpul dezvoltårii embrionare,
ceea ce sugereazå cå cel pu¡in un membru al familiei
de gene CNTF – LIF este implicat în reglarea viabili-
tå¡ii celulare în aceastå perioadå (9).

CNTF a fost testat la ¿oareci cu diferite muta¡ii în
scopul tratamentului experimental al bolii neuronului
motor. Administrarea sa sistemicå a avut efecte
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semnificative asupra evolu¡iei bolii, de¿i mecanis-
mele care stau la baza acestora nu sunt cunoscute.
Date ob¡inute prin linkaj cromozomial au aråtat cå
¿oarecii cu diferite forme de afectare a neuronului
motor sunt diferi¡i genetic între ei ¿i nu sunt similari
celor defectivi pentru gena CNTF, considerându-se
cå expresia CNTF este normalå la ace¿tia. În cazul
¿oarecilor purtåtori ai muta¡iei ce provoacå neuro-
patia motorie progresivå, nivelul de CNTF endogen
în nervul periferic este superior celui determinat în
sânge dupå administrarea de CNTF exogen. Aceastå
observa¡ie confirmå faptul cå doar o micå parte din
CNTF este disponibilizat, în condi¡ii fiziologice, pen-
tru neuronii motori, de la nivelul celulei Schwann.
Dupå sec¡ionarea unui nerv, periferic înså ¿oarecii
cu neuropatie motorie progresivå prezintå o ratå de
supravie¡uire a neuronilor leza¡i net superioarå fa¡å
de ¿oarecii cu neuropatie motorie progresivå defectivi
pentru gena CNTF supu¿i aceleia¿i interven¡ii, ceea
ce demonstreazå rolul de factor lezional al CNTF,
capabil de „salvarea“ neuronilor leza¡i (5).

FACTORUL DE CREªTERE HEPATOCITAR (HGF)

HGF ¿i receptorul såu specific (receptorul c-met-
tirozin kinaza) regleazå cre¿terea, motilitatea ¿i mor-
fogeneza multor tipuri de celule ¿i organe. S-a dove-
dit cå HGF are un rol chemotactic pentru dezvoltarea
axonilor motori (cât ¿i pentru celulele precursoare ale
miocitelor) la nivelul mugurilor membrelor, în via¡a
embrionarå.

În stadii mai tardive ale ontogenezei, dupå ce
mu¿chii scheletici s-au format deja, expresia HGF
poate fi direct identificatå la nivelul acestora. HGF
are un efect favorabil comparabil cu al altor factori
neurotrofici (CNTF, BDNF, GDNF) asupra supravie-
¡uirii neuronilor motori izola¡i de la embrionul de
¿obolan în vârstå de 15 zile. Ace¿ti embrioni exprimå
HGF începând din ziua a 14-a de dezvoltare, când
debuteazå ¿i fenomenul de „moarte fiziologicå“ a neu-
ronilor motori.

În culturile de neuroni motori ac¡iunea concomi-
tentå a HGF ¿i CNTF protejeazå neuronii motori de
o parte dintre efectele toxice ale vincristinei. Totu¿i
HGF ac¡ioneazå numai asupra a circa 40% dintre
neuronii motori izola¡i, mai ales a celor care inerveazå
membrele, ceea ce corespunde unei expresii diferite
a HGF în diversele subpopula¡ii neuronale.

În aproprierea na¿terii, expresia c-met scade dra-
matic la nivelul neuronului motor, ceea ce indicå
faptul cå neuronii motori råspund la HGF numai în
perioada de dezvoltare. În prezent se încearcå reindu-
cerea expresiei c-met ¿i a responsabilitå¡ii la HGF a
neuronului motor în SLA (10).

FACTORI DE CREªTERE INSULIN-LIKE (IGF)

Aceastå familie include: IGF I, IGF II, insulina ¿i
relaxina; IGF existå în cantitå¡i apreciabile în circula¡ie
¿i ac¡ioneazå ca ¿i hormoni (IGF I s-a dovedit a fi un
efector al ac¡iunilor hormonului de cre¿tere în diferite
¡esuturi), majoritatea celulelor exprimând receptori
pentru IGF.

Receptorul pentru IGF I, care mediazå efectele
celulare ale IGF I ¿i II este intens exprimat în creier
în perioada de dezvoltare intrauterinå, dar este
supresat dupå na¿tere; totu¿i, majoritatea neuronilor
motori påstreazå niveluri relativ înalte de expresie
ale acestui receptor pe tot parcursul vie¡ii. Func¡iile
specifice ale IGF I ¿i II pentru neuronii motori nu
sunt pe deplin cunoscute. Ac¡iunea IGF este modula-
tå de câteva proteine de legare (binding protein), ¿i
cel pu¡in una dintre acestea (IGF – binding protein
5) este exprimatå abundent la nivelul celulelor
Schwann ¿i a mu¿chilor scheletici; este foarte
probabil ca ac¡iunea IGF de origine glialå ¿i
muscularå asupra neuronului motor så fie modulatå
de aceste proteine de legare, ele influen¡ând
farmacocinetica ¿i biodisponibilitatea IGF injectate
sistemic în scopuri terapeutice în SLA. Studiile
efectuate pe ¿oareci care nu exprimau IGF I, II sau
receptorii pentru IGF nu au fost concludente pentru
rolul specific al IGF asupra neuronilor motori (ace¿tia
prezentând deficite de dezvoltare a numeroase
¡esuturi ¿i organe); în schimb în culturile de neuroni
motori, IGF s-a dovedit un promotor potent al
supravie¡uirii acestora, iar injectarea sa în mu¿chii
scheletici sau nervii leza¡i prin sec¡ionare produce
acela¿i efect, mai ales la nivelul înmuguririlor axonale
¿i al jonc¡iunilor neuro-musculare (2, 11).

FACTORUL NEUROTROFIC DE ORIGINE GLIALÅ
(GDNF) ªI MOLECULE ÎNRUDITE

GDNF s-a dovedit a fi un potent factor promotor
al supravie¡uirii neuronilor dopaminergici mezence-
falici ¿i a neuronilor motori la ¿obolan; niveluri înalte
de GDNF au fost eviden¡iate la embrionul de ¿obolan
de 15 zile la nivelul mugurilor membrelor poste-
rioare, în culturile de celule Schwann precum ¿i în
mu¿chii scheletici la animalul adult. Numeroase
popula¡ii neuronale periferice, cum ar fi neuronii
simpatici, sau cei ai rådåcinilor spinale posterioare
nu råspund (sau råspund numai la concentra¡ii foarte
înalte ale acestuia) la GDNF, ceea ce sugereazå impli-
carea sa în atenuarea distrugerii neuronale selective
în SLA; expresia GDNF cre¿te dupå lezarea nervului,
GDNF ac¡ionând astfel drept factor lezional pentru
neuronii motori axonotomiza¡i. GDNF ac¡ioneazå prin



20 REVISTA ROMÂNÅ DE NEUROLOGIE – VOL. V, NR. 1, AN 2006

intermediul unui receptor format din douå compo-
nente: unul cu afinitate scåzutå (a receptorul GDNF)
¿i un al doilea constituit de c-ret-tirozin-kinaza trans-
membranarå. ¿oarecii care nu exprimå GDNF sau
subunitatea receptor c-ret-tirozin kinaza prezintå o
reducere cu 20% a numårului neuronilor motori spi-
nali lombari, în timp ce numårul neuronilor motori
din nucleul neuronului facial nu este modificat (Abe
¿i colaboratorii, 2001).

Aceastå observa¡ie este un argument împotriva
rolului compensator al altor membrii ai aceleia¿i
familii de gene: neurturina (NTR) ¿i persephina (P).
Neurturina se leagå de a receptorul GDNF sau de
receptori înrudi¡i cu acesta (GFR-a-1, 2 ¿i 3), iar per-
sephina doar de ace¿tia din urmå. Dintre cei 3
linganzi (GDNF, persephina ¿i neurturina) numai
persephina este un factor neurotrofic specific pentru
neuronii motori, neavând acela¿i efect asupra neuro-
nilor senzitivi sau simpatici, chiar ¿i la concetra¡ii
mari. Se pare a¿adar cå existå o subunitate receptor
specificå, exprimatå numai la nivelul neuronului mo-
tor periferic, încå neidentificatå.

Recent s-a raportat cå expresia subunitå¡ii c–ret a
receptorului pentru GDNF este semnificativ scåzutå
în neuronii motori din måduva pacien¡ilor deceda¡i
cu SLA, de¿i cvasitotalitatea neuronilor motori s-au
dovedit imunoreactivi pentru c–ret. De aici rezultå
poten¡ialul terapeutic al administrårii de GDNF sau
a altor molecule înrudite, în SLA (4, 12, 13).

POTENºIALUL TERAPEUTIC
AL FACTORILOR NEUROTROFICI ÎN SLA

Rezultatele studiilor clinice efectuate pentru a apre-
cia influen¡a terapeuticå a factorilor neurotrofici asupra
SLA au fost descurajante; efectele acestora asupra
progresiei bolii au fost slabe sau nesemnificative ¿i
au fost semnalate efecte adverse notabile, mai ales în
cazul CNTF.

Din påcate, nu se ¿tiu prea multe despre cum se
modificå in vivo biodisponibilitatea ¿i farmacoci-
netica factorilor neurotrofici administra¡i îni scopuri
terapeutice.

În cazul IGF I ¿i II, existå proteine de legare care
moduleazå aceste proprietå¡i, ace¿ti factori neuro-
trofici având ¿i capacitatea de a trece bariera hemato-
encefalicå.

De¿i IGF I endogen se gåse¿te în cantitå¡i relativ
crescute în sânge, acestea nu par accesibile neuronilor
motori supu¿i procesului de degenerare în SLA.
Deasemenea, BDNF existå în cantitå¡i crescute de
trombocite dar nu e disponibil neuronilor motori
afecta¡i; func¡ia fiziologicå a BDNF trombocitar nu
se cunoa¿te; de aceea, administrarea sistematicå a

BDNF ar putea interfera aceste func¡ii ducând la
instalarea efectelor adverse. La aceasta ar putea con-
tribui ¿i expresia receptorilor pentru factorii neuro-
trofici ¿i la nivelul altor ¡esuturi decât neuronii motori
(celulele hepatice exprimå receptori pentru HGF ¿i
LIF, receptorii p 75NTR, tr K-C ¿i tr K-B sunt bine
reprezenta¡i la nivelul sistemului nervos periferic,
etc.). Date experimentale sugereazå cå factorii neu-
rotrofici ac¡ioneazå complementar ¿i aditiv în efectul
lor asupra neuronilor motori (de exemplu: CNTF ¿i
IGF–1), fapt care trebuie luat în considerare pentru
ameliorarea rezultatelor terapeutice (13).

Hormonul de cre¿tere (0,1 mg/Kg corp, administrat
intramuscular de 3 ori pe såptåmânå) a fost comparat
cu placebo la 75 pacien¡i, pe o perioadå de 18 luni.
Evaluarea s-a fåcut la câte 2 luni, folosind MMT ¿i
TQNE; rezultatele au fost statistic nesemnificative
(14).

BDNF a fost testat în douå trial-uri exploratorii,
ale cåror rezultate nu au fost publicate încå (15).

CNTF a fost utilizat în douå trial-uri dublu orb,
placebo controlate:
a. 15-30 mg/Kg corp/zi (subcutanat) timp de 9 luni

la 730 de pacien¡i, criterii de evaluare (for¡a mus-
cularå izometricå, scala Schwab ¿i ALSFRS
(Amyotrophic Lateral Sclerois Functional Rating
Scale) determinate lunar, rezultate statistic ne-
semnificative;

b. 0,5-5 mg/Kg corp/zi (subcutanat) timp de 6 luni
la 570 de pacien¡i, criterii de evaluare: MVIC,
capacitatea vitalå ¿i SIP (Sickeness Impact Profile)
determinate lunar; nu s-au observat efecte pozitive
semnificative, dar rata de deces a fost dublå la
cei trata¡i cu 5 mg/Kg corp/zi (16).
IGF 1 în doze de 0,05 mg/Kg corp/zi – 0,1 mg/Kg

corp/zi, administrate subcutanat a fost testat la 266 de
pacien¡i, într-un studiu dublu orb, placebo controlat
(17) timp de 1 an. Criteriile de evaluare determinate
lunar, au inclus SIP ¿i scala Appel; rezultate statistic
semnificative s-au ob¡inut la un subgrup de pacien¡i
(cei cu progresie rapidå a bolii) dintre cei trata¡i cu
0,1 mg/Kg corp/zi.

IGF1 recombinat a mai fost testat în tratamentul
SLA prin 3 trial-uri randomizate, controlate (18):
• unul realizat în Europa pe 124 de pacien¡i trata¡i

cu IGF recombinat în dozå de 0,1 mg/Kg corp/zi
subcutanat ¿i 59 de pacien¡i trata¡i cu placebo, timp
de 9 luni, ob¡inându-se o diferen¡å medie ponderatå
între cele 2 grupuri de 3,3 (95% CI) în ceea ce
prive¿te rata de progresie a bolii (måsuratå prin
scala Appel) în favoarea grupului tratat cu IGF;

• un al doilea studiu realizat de America de Nord
pe 89 de pacien¡i cu SLA trata¡i cu 0,05 mg/Kg
corp/zi subcutanat timp de 9 luni, ¿i 90 de pa-
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cien¡i trata¡i cu placebo, a ob¡inut o diferen¡å
medie ponderatå a ratei de progresie a bolii de
4,75 (95% CI) în favoarea grupului tratat cu IGF.
Substan¡a a fost bine toleratå în ambele studii, cu

excep¡ia apari¡iei destul de frecvente a reac¡iilor
inflamatorii la locul injectårii (risc relativ 2,53).
Analizând rezultatele acestor douå studii Mitchell ¿i
colaboratorii (11), concluzioneazå cå, de¿i statistic
semnificative acestea sunt insuficiente pentru a proba
cu certitudine eficien¡a IGF1 în tratamentul SLA.

Un adenovirus în alcårui genom fusese introduså
o secven¡å care så asigure expresia GDNF, a fost
injectat în mu¿chiul gastrocnemian la ¿oarece (19).
Aceasta a dus la niveluri crescute de expresie a GDNF
transgenic, care au persistat peste 10 luni de la injec-
tare; GDNF transgenic era distribuit la nivelul ma-
joritå¡ii neurofibrilelor, în vecinåtatea sarcolemei dar
mai ales la nivelul jonc¡iunilor neuro-musculare. În
plus, GDNF transgenic a fost detectat în axonii neuro-
nilor motori care asigurau inerva¡ia mu¿chiului res-
pectiv, dovadå a transportului axonal retrograd al
acestui factor neurotrofic.

Abe ¿i colaboratorii (20) folosind aceea¿i metodå
la ¿oarecii mutan¡i SOD1 – G93A, au remarcat supra-
vie¡uirea unui numår statistic semnificativ mai mare
de neuroni motori comparativ cu lotul martor, ca ¿i
fa¡å de partea contralateralå injectårii. Aceasta confir-
må rolul GDNF de promotor al supravie¡uirii neuronilor
motori în SLA. Mai mult Wang ¿i colaboratorii (21),
injenctând GDNF prin vectori virali în musculatura
tuturor celor 4 membre la ¿oarecii transgenici SOD1-
G93A ob¡in o întârziere a debutului clinic ¿i a ratei de
progresie a bolii, precum ¿i o cre¿tere a duratei de
supravie¡uire a animalelor tratate.

Rezultate similare au fost ob¡inute de Acsadi ¿i
colaboratorii (22): GDNF administrat la ¿oarecii cu
diferite muta¡ii ale SOD1 a întârziat debutul bolii cu
7+/- 8 zile (valoare medie +/- SD) ¿i declinul func¡iilor
motorii cu 7+/-4 zile, ¿i a prelungit supravie¡uirea cu
17+/-10 zile.

În plus, Manabe ¿i colaboratorii (12) au observat
cå injectarea vectorilor adenovirali GDNF produce
conservarea semnalului p-Akt promotor al supra-
vie¡uirii neuronale într-un numår semnificativ mai
mare de neuroni motori comparativ cu lotul martor
(p < 0,05), fårå a influen¡a înså activarea caspazelor
sau evolu¡ia clinicå a bolii la ¿oarecii cu muta¡ii ale
SOD1.

Aceia¿i autori (13), au injectat GDNF în mu¿chiul
gastrocnemian drept la ¿oarecii cu muta¡ii ale SOD1,
de 3 ori/såptåmânå începând de la vârsta de 35 de
såptåmâni. Dupå 11 såptåmâni de tratament, nu s-a
observat vreo deosebire privind manifestårile clinice
(comparativ cu locul martor) dar s-a înregistrat cre¿te-

rea numårului de neuroni motori supravie¡uitori ¿i a
celor p-Akt pozitivi la animalele tratate cu GDNF,
de partea injectårii, fårå modificåri ale imunoreac-
tivitå¡ii pentru fosfo-ERK ¿i caspazele 3 ¿i 9. Aceste
rezultate indicå drept mod de ac¡iune al GDNF
prezervarea semnalului promotor al viabilitå¡ii p-Akt,
fårå influen¡area activårii caspazelor.

Yamamoto ¿i colaboratorii (23) au folosit o altå
metodå de transfer al genei GDNF: electropora¡ia in
vivo la nivelul musculaturii membrelor la ¿oareci cu
muta¡ii ale SOD1, care a fost deasemenea urmatå de
expresia muscularå a acestei gene ¿i transportul såu
retrograd la nivelul axonilor neuronilor motori. De¿i
s-a constatat întârzierea deteriorårii performan¡elor
motorii, manevra nu a produs cre¿terea numårului
de neuroni motori viabili, nici supravie¡uirea anima-
lelor.

Sun ¿i colaboratorii (10) au demonstrat cå supra-
expresia HGF în sistemul nervos atenueazå distrugerea
de neuroni motori ¿i degenerarea axonalå ¿i prelun-
gesc durata de supravie¡uire la ¿oarecii cu diferite mu-
ta¡ii ale SOD1. HGF a prevenit activarea caspazei-1 ¿i
a i-NOS la nivelul neuronilor motori ¿i a men¡inut
nivelul de EAAT2 la nivelul astrocitelor activate.

Azari ¿i colaboratorii (8) au tratat ¿oarecii trans-
genici SOD1-G93A cu 25 µg/Kg LIF administrat
intraperitoneal, pe o perioadå de 6 såptåmâni (înce-
pând de la vârsta de 70 de zile); examenul neuropa-
tologic a relevat un numår statistic semnificativ mai
mare de neuroni motori lombari supravie¡uitori la
animalele tratate comparativ cu lotul martor.

A fost semnalatå deasemenea capacitatea TGF
beta-1 (transforming growth factor) de a proteja neu-
ronii împotriva agresiunilor excitotoxice ¿i oxidative,
¿i de a inhiba apoptoza în culturi celulare (24).

Factorii neurotrofici sunt în mod fiziologic produ¿i
de celule care sunt în contact direct cu neuronii motori
¿i ajung la nivelul acestora prin intermediul unui circuit
care implicå situsuri de contact ¿i transfer specializate,
situa¡ie care deocamdatå nu poate fi reproduså în cazul
administrårii terapeutice. Totu¿i, efectele pozitive ale
factorilor neurotrofici pe modelele animale de SLA,
impulsioneazå ameliorarea tehnicilor de administrare,
astfel încât aceste substan¡e så fie captate ¿i trans-
portate retrograd la nivelul neuronului motor. Promi-
¡åtoare în acest sens par a fi:

a. tehnica transferului genetic folosind vectori
virali, în celulele Schwann sau miocite (reali-
zatå cu succes pentru BDNF);

b. administrarea intratecalå;
c. implantarea intratecalå a unor celule xenogenice

modificate genetic ¿i încapsulate, care produc
¿i elibereazå continuu, în concentra¡ii mici,
asemenea factori neurotrofici.
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