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Quin era l’objectiu del projecte? 

La nostra hipòtesi era que mGlu4 podria ser una diana terapèutica d'interès per a un 

tractament multipotencial de les lesions de la medul·la espinal. No obstant això, hi ha 

una manca de medicaments dirigits a aquest receptor. En aquest projecte de 

col·laboració, hem proposat reunir tres grups amb experiència complementària en 

bioinformàtica, química i farmacologia per entendre el paper de mGlu4 en les lesions 

de la medul·la espinal, per validar aquest receptor com a diana terapèutica per al 

tractament multipotencial de la lesió medul·lar i per desenvolupar nous moduladors 

al·lostèrics positius de mGlu4. El projecte original es va ampliar per incloure també 

moduladors al·lostèrics negatius de mGlu5 degut a la correspondència funcional entre 

els dos receptors. 

 

Què han descobert? 

Les lesions de la medul·la espinal sovint condueixen a alteracions neuroquímiques i 

neuroanatòmiques que produeixen hiperexcitabilitat neuronal. Glutamat i altres factors 

proinflamatoris són alliberats en excés després de la lesió i contribueixen a la 



hiperexcitabilitat neuronal, neurotoxicitat i dolor patològic. Els receptors mGlu i, en 

particular, el subtipus mGlu4, poden tenir efectes beneficiosos multipotencials en les 

lesions de la medul·la espinal per (i) la reducció de l'alliberament de glutamat, (ii) la 

reducció de la mort cel·lular neuronal per isquèmia, (iii) limitar la neurotoxicitat de la 

micròglia i (iv) la disminució de la sensibilitat exacerbada al dolor (hiperalgèsia). 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

La nostra investigació és de naturalesa bàsica, però els nostres estudis sobre mGlu4 i 

mGlu5 poden tenir implicacions clíniques, les quals han proporcionat noves idees sobre 

les interaccions lligand-receptor i els mecanismes d’activació/inhibició d'aquests 

receptors. Aquest coneixement ens ha ajudat en el disseny de nous lligands que poden 

esdevenir fàrmacs en un futur. D’una rellevància particular podem citar els estudis 

realitzats en compostos fotocommutables que representen un nou concepte 

farmacològic amb potencials implicacions terapèutiques. 

 


