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1. Resum 

 

Evidències acumulades indiquen que la D-eritro-esfingosina-1-fosfat (S1P) modula 

processos que tenen lloc després de la lesió (mort cel·lular per apoptosi, hidròlisi de 

lípids, estrès oxidatiu, dany tissular) i afavoreix el creixement i les activitats tròfiques, 

l’angiogènesi i la neurogènesi. Així, el descobriment de noves teràpies 

neuroprotectores de la lesió de la medul·la espinal (LME) poden sorgir de les 

intervencions sobre el metabolisme de l’S1P. S1P és irreversiblement degradat per 

l’enzim liasa S1P (SPL). Per tant, l’SPL és un objectiu neurorestaurador atractiu, atès 

que la seva inhibició farà augmentar els nivells d’S1P. 

 

Basant-nos en les estructures de rajos X d’SPL descrites, s’han dissenyat i sintetitzat 

tres generacions d’inhibidors de l’enzim i s’han assajat mitjançant mètodes HTS que 

s’han posat a punt en aquest projecte. Els compostos de tercera generació obtinguts 

en el projecte, degudament administrats, podrien causar increments significatius de 

l’S1P al lloc de la lesió. D’altra banda, els resultats de la caracterització de la via 

esfingosina-S1P-receptors S1PR, després de la lesió medul·lar, indiquen que la 

concentració d’S1P la modulen la concentració i activitat de l’SPL i no depèn d’altres 

enzims, com ara quinases o fosfatases. En conseqüència, la modulació de l’activitat 

d’aquest enzim és una bona estratègia per controlar la concentració de l’S1P en la lesió 

medul·lar. 

 

 

2. Resultats 

 

L’objectiu general d’aquesta proposta era demostrar que la modulació química de 

l’activitat SPL podria servir de base per a futures intervencions farmacològiques per 

millorar la funcionalitat del sistema nerviós danyat. 

 

S’ha vist que després de la lesió experimental de la medul·la espinal (ME), les 

alteracions en els esfingolípids d’aquest òrgan es produeixen principalment a 

l’esfingosina (So) i, especialment, l’S1P. El canvi més important es registra el tercer 

dia després de la lesió, quan la relació S1P/So disminueix en comparació amb altres 

punts de temps (figura 1). 
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Figura 1. Concentracions d’esfingosina i d’S1P a la medul·la espinal de ratolins en diferents moments 

després de la lesió determinades per cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses (LC/MS). 

 

Per tal de comprendre els mecanismes implicats en els canvis en la relació S1P/So el 

tercer dia posterior a la lesió, es van mesurar els nivells dels enzims implicats en el 

metabolisme de l’S1P. L’anàlisi per Western blot va mostrar que l’SPL va experimentar 

l’alteració principal (figura 2A). Els nivells d’enzim van augmentar el dia 1, a partir del 

qual es va observar una disminució gradual en funció del temps fins al dia 7. D’altra 

banda, tal com es mostra a la figura 2B, l’mRNA de la SPL va disminuir respecte al 

control al cap d’un dia de la lesió, en desacord amb els canvis observats en els nivells 

de proteïna. D’acord amb les mesures de proteïna, l’mRNA va experimentar una 

disminució temporal al llarg del temps posterior a la lesió. Aquests resultats 

suggereixen que els increments de proteïna observats després de la lesió són 

probablement a causa d’una inhibició de la seva degradació. Altres enzims del 

metabolisme de l’S1P no es van veure afectats significativament (dades no 

presentades). 

 

 

Figura 2. Nivells d’SPL determinats mitjançant Western blot (A) i nivells d’mRNA d’SPL mesurats per qPCR 

en diferents moments després de la lesió medul·lar. Les dades es van obtenir de 2-3 repeticions. 
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Per tal d’avaluar més a fons el paper presumible de l’eix S1P/SP, es van fer 

experiments en animals heterozigots deficients en SPL (SPL +/–). És interessant que 

aquests animals van recuperar la funció motora després de la lesió, mentre que els 

animals silvestres (wild type) no van experimentar cap recuperació (figura 3). 

 

 

Figura 3. Recuperació motora després de la lesió experimental de la medul·la espinal. 

 

En una altra aproximació, el paper de l’S1P/SPL en la recuperació després de la lesió experimental de 

la ME es va investigar utilitzant inhibidors químics dissenyats i preparats, tal com es descriu en els 

següents paràgrafs. 

 

- Model d’homologia a partir de l’SPL bacteriana i disseny d’una biblioteca virtual 

d’inhibidors potencials 

A partir de models de l’SPL de llevat i de l’SPL de Symbiobacterium 

thermophilum, s’ha construït un model d’homologia que s’ha emprat per al disseny 

d’inhibidors potencials. Aquests inhibidors es van filtrar mitjançant tècniques de 

cribratge virtual per donar lloc a una sèrie de 12 compostos que es van obtenir per 

condensació entre diversos àcids carboxílics i un precursor comú (figura 4). 
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Figura 4. Compostos resultants d’un precursor comú obtingut per cribratge virtual. 

 

 

Lamentablement, els compostos obtinguts van resultar inhibidors poc potents. 

Aquest fet es pot atribuir tant a una sobreestimació de les interaccions 

electrostàtiques predites pels algoritmes de docking com a la incapacitat dels 

compostos per assolir el centre actiu de l’enzim. 

 

- Síntesi de la 2-vinilesfingosina-1-fosfat (2VS1P) i anàlegs com a inhibidors potencials 

basats en el mecanisme d’acció enzimàtica 

El compost RBM6-24 (en forma de mescla d’isòmers, figura 5) es va obtenir en una 

seqüència sintètica de diverses etapes. Tant la mescla d’isòmers com les mescles dels 

isòmers syn i anti es van avaluar com a inhibidors de l’SPL. Anàlogament, es van 

obtenir els aminotiols RBM6-31 i JG-1, que es van assajar com mescles d’isòmers. 

 

 

Figura 5. Inhibidors potencials de l’SPL basats en el mecanisme d’acció. 

 

 

- Anàlegs no reactius de l’intermedi de reacció i del substrat dissenyats com a inhibidors 

potencials de l’SPL 

 

Els compostos RBM7-12 i RBM7-32 es van dissenyar com a anàlegs no reactius de 

l’intermedi de reacció postulat per a la degradació de la dihidroesfingosina (dhSph) i 

l’esfingosina (Sph), respectivament, per a l’SPL (figura 6). 
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La inhibició de l’activitat SPL pel compost RBM6-24 i pels anàlegs no reactius de 

l’intermedi de reacció (RBM7-12 i 

RBM7-24) es va determinar emprant hSPL i cultius de cèl·lules neuronals N2 (taula 1). 

 

 

Taula 1. Efecte dels compostos sobre l’activitat de l’SPL.
a
 

 

 IC50 (µM) 
Compost hSPL Cèl·lules 

N2 a 
RBM6-24 12.1 42.1 
RBM6-31 inactiu inactiu 
JG-1 inactiu 36.3 
RBM6-24A 6.4 6.0 
RBM6-24B 89.2 23.9 
RBM7-12 81.1 19.4 
RBM7-32 89.0 23.9 

 

aEs van exposar les cèl·lules N2 a diferents concentracions dels compostos durant 24 

hores i l’activitat de l’SPL es va determinar en lisats cel·lulars usant un assaig 

fluorogènic descrit (Bedia et al., Chembiochem. 2009, 10, 820). 

 

A continuació, es va avaluar la capacitat citoprotectora dels millors inhibidors a 

concentracions no tòxiques (RBM6-24A i RBM7-32). Malauradament, els compostos 

no van provocar un augment de la supervivència cel·lular després de l’exposició als 

estímuls proapoptòtics (dades no presentades). 

 

Per tal d’avaluar la inhibició de l’SPL per RBM6-24A i RBM7-32 in vivo, els compostos 

es van administrar via i.p. a ratolins. Dissortadament, no es van observar diferències 

en l’activitat de l’SPL de la ME entre el control i els animals tractats. Per descartar 

que la manca d’inhibició fos a causa de la incapacitat dels compostos de travessar 

la barrera hematoencefàlica, la inhibició també es va determinar ex vivo (en 

homogeneïtzats de teixit), però tampoc es va observar activitat inhibidora. Aquests 

resultats indiquen que es requereix una major concentració d’inhibidors o bé 

compostos més potents per bloquejar l’activitat de l’SPL en animals. 

 

Finalment, es va dissenyar una sèrie d’anàlegs de l’esfingosina-1-fosfat de 

configuracions definides, en què el grup amino es va reemplaçar per un grup azida no 

reactiu davant l’SPL. D’acord amb consideracions mecanístiques, el grup amino de 
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l’S1P és crucial per a la reacció amb el PLP en la primera etapa del procés catalític pel 

qual l’SPL degrada l’S1P en 2-hexadecanal i fosfat de 2-aminoetanol. Des d’un punt 

de vista estructural, el grup azida es capaç d’ocupar la posició de l’amina en el centre 

catalític de l’enzim. Per tal d’explorar l’estereoselectivitat de l’enzim envers els nostres 

anàlegs de tipus azida, es van sintetitzar els vuit possibles estereoisòmers 

resultants de les diferents configuracions possibles en les posicions C2 i C3, tal com 

s’indica en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Intermedis de reacció i substrats no reactius envers l’SPL. 

 

 

Tal com es mostra a la taula 2, aquests nous compostos mostren una activitat 

inhibidora de l’SPL de l’ordre de 10 µM, emprant RBM13 a 125 µM com a substrat. 

 

Taula 2. Efecte dels compostos sobre l’activitat de l’SPL. 

 

Compost IC50 (µM) 
RBM7-89 10,1 ± 1,6 
RBM7-98 28,8 ± 4,0 
RBM7-111 5,2 ± 0,8 
RBM7-133 22,9 ± 4,9 
RBM7-114 25,7 ± 3,4 
RBM7-103 21,8 ± 0,4 
RBM7-128 10,8 ± 0,3 
RBM7-110 28,3 ± 0,4 

 

Els estudis de docking davant de l’SPL humana i bacteriana van confirmar l’activitat 

de tots els estereoisòmers dels azidofosfats. A més, es va corroborar que tant 

l’estereoquímica del fragment d’azidoalcohol com la presència de doble enllaç entre les 

posicions C4 i C5 no són crucials per a l’activitat, si bé el grup fosfat és determinant. 
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- Síntesi de sondes optimitzades per a la determinació de l’activitat enzimàtica de l’SPL 

El compost RBM13 (figura 4) és una sonda fluorogènica que es va desenvolupar al 

nostre grup per a la determinació de l’activitat enzimàtica de l’SPL en assaigs in vitro. 

Malgrat la seva selectivitat, l’afinitat que va mostrar aquest substrat va resultar 

moderada. Aquest fet ens va portar a dissenyar anàlegs modificats de segona 

generació que milloressin les propietats del substrat original. A partir de 

consideracions estructurals del centre actiu de l’enzim, vam considerar que l’afinitat de 

la sonda podria augmentar per distanciament de la resta de cumarina voluminosa del 

fragment d’aminofosfat de RBM13. D’aquesta forma, es van dissenyar els anàlegs 

RBM7-077 i RBM7-148 indicats a la figura 7. 

 

 

 

 

Figura 7. Sonda RBM13 i anàlegs de segona generació (RBM7-077 i RBM7-148) com a sondes per a la 

determinació de l’activitat enzimàtica de l’SPL. 

 

 

D’acord amb les nostres expectatives, aquestes noves sondes han resultat millors 

substrats de la reacció catalitzada per l’SPL, tal com es mostra a la taula 3. A més, 

hem vist que aquestes sondes, que no són permeables a les cèl·lules, poden ser 

formulades en nanopartícules i incorporades per les cèl·lules. 

 

 

Taula 3. Paràmetres cinètics de la hSPL 

 

Substrat KM (mM) Vmax (pmol·min-

1·mg-1) 

Vmax/KM 
RBM13 2071,7 ± 143,2 110,0 ± 23,8 0,05 
RBM7-077 132,2 ± 14,2 262,7 ± 13,1 1,99 
  RBM7-148 

  

509,4 ± 80,5   441,6 ± 21,9   0,87   
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3. Rellevància i possibles implicacions  

 

1. Estudi del perfil de lípids (esfingolípids) com a biomarcadors de la lesió medul·lar. 

Les anàlisis realitzades tant en model murí com en les mostres de plasma d’humans 

indiquen que hi ha canvis en algunes espècies, a més de l’S1P. Aquests canvis 

suggereixen noves dianes terapèutiques. Caldria ampliar el nombre de mostres 

analitzades per validar els resultats preliminar obtinguts. 

 

2. La modulació de la concentració intracel·lular i extracel·lular d’S1P a través de 

l’actuació sobre l’SPL en el sistema nerviós central és una estratègia viable en la 

fisiopatologia de la lesió medul·lar. Els resultats de la caracterització de la via 

esfingosina-S1P-receptors S1PR després de la lesió medul·lar indiquen que la 

concentració de l’S1P depèn exclusivament de la concentració d’esfingosina en 

terminis curts (fins a 24 hores) per passar a ser modulada posteriorment per la 

concentració i activitat de l’SPL. 

 

3. Utilització dels mètodes HTS de determinació d’activitats SPL posats a punt. 

Aquests nou mètodes poden permetre realitzar estudis d’activitat tant en cèl·lules com 

en teixits d’una manera ràpida i senzilla. 

 

4. Possibilitat de modular la concentració d’S1P mitjançant inhibidors de l’SPL. Els 

compostos de tercera generació obtinguts en el projecte, degudament administrats, 

podrien causar increments significatius d’S1P en el lloc de la lesió.



11 

 

4. Publicacions  

 

Cingolani F, Casasampere M, Sanllehi P, Casas J, Bujons, J, Fabriàs G. 

Inhibition of dihydroceramide desaturase activity by the sphingosine kinase inhibitor 

SKI II. 

J Lip Res. 2014, 55(8):1711-1720. 

 

Sanllehí P, Abad JL, Casas J, Delgado, A. 

Inhibitors of sphingosine-1-phosphate metabolism (sphingosine kinases and 

sphingosine-1-phosphate lyase). 

Chem Phys Lipids. 2016, 197:69-81. 

 

Casasampere M, Ordoñez YF, Pou A, Casas J. 

Inhibitors of dihydroceramide desaturase 1: therapeutic agents and pharmacological 

tools to decipher the role of dihydroceramides in cell biology. 

Chem Phys Lipids. 2016, 197:33-44. 

 

Del Aguila A. et al. 

Alterations in the sphingosine-1-phosphate signalling system following Spinal Cord 

Injury.  

(En preparació.) 

 

Sanllehi P et al. 

Design and synthesis of new coumarin-based sphingosine-1-phosphate lyase (S1PL) 

probes. 

(En preparació.) 

 

Sanllehi P, et al. 

New mechanism-based sphingosine-1-phosphate lyase (S1PL) inhibitors. 

(En preparació.) 

 

Calderón R et al.  

Irreversibility of sphingosine 1-phosphate lyase inhibition by 2 vinyldihydrosphingosine 

1-phosphate stereoisomers.  

(En preparació.) 


