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1. Resum del projecte  

 

Les lesions medul·lars sovint condueixen a alteracions neuroquímiques i 

neuroanatòmiques que produeixen hiperexcitabilitat neuronal. El glutamat i altres 

factors proinflamatoris són alliberats en quantitat després de la lesió, tot contribuint a 

la hiperexcitabilitat neuronal, neurotoxicitat i dolor patològic. Els receptors mGlu de la 

classe C dels receptors acoblats a proteïnes G (GPCR) i, en particular, el subtipus 

mGlu4, poden tenir efectes positius multipotencials en les lesions medul·lars: 1) 

reduint l’alliberament de glutamat, 2) fent disminuir la mort cel·lular neuronal a causa 

d’isquèmia, 3) limitant la neurotoxicitat de la micròglia i 4) disminuint la sensibilitat 

exacerbada al dolor (hiperalgèsia). 

 

La nostra hipòtesi era que, a causa d’aquests múltiples efectes positius, mGlu4 podria 

ser una diana terapèutica d’interès per a un tractament multipotencial de les lesions 

medul·lars. No obstant això, hi ha una manca de fàrmacs selectius i potents amb 

afinitat per a aquest receptor. En aquest projecte coordinat, vam proposar reunir 

l’experiència complementària de tres grups en bioinformàtica, química i farmacologia 

per comprendre el paper d’mGlu4 en les lesions medul·lars, validar mGlu4 com una 

diana terapèutica per al tractament multipotencial de les lesions medul·lars i 

desenvolupar nous moduladors al·lostèrics positius (PAM) d’mGlu4. Durant el curs de 

les nostres investigacions, el projecte original es va ampliar per incloure també 

moduladors al·lostèrics negatius (NAM) d’mGlu5. La serendipitat associada a la 

investigació experimental, així com l’interès que la correspondència funcional oposada 

entre els receptors mGlu4 i mGlu5 té per definir els efectes glutamatèrgics en les 

lesions medul·lars, ens va portar a descobrir nous moduladors negatius d’mGlu5 

mentre buscàvem moduladors positius d’mGlu4. 

 

Els nostres estudis han generat nous coneixements fonamentals sobre les interaccions 

lligand-receptor i sobre els mecanismes d’activació/inhibició dels receptors mGlu4 i 

mGlu5. Aquests resultats tenen implicacions clíniques potencials. Hem de destacar que 

aquest coneixement ens ha ajudat en el disseny de nous lligands que poden esdevenir 

fàrmacs en un futur. Podem esmentar com a rellevants els estudis realitzats en lligands 

fotocommutables, ja que representen un concepte farmacològic nou amb potencials 

implicacions terapèutiques. 
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2. Resultats  

 

Validació de models 3D dels dominis transmembrana i del docking de PAM 

usant mutagènesi 

Basant-nos en les estructures cristal·lines disponibles dels GPCR de la classe A, 

generem un model molecular del domini transmembrana (TM) d’mGlu4 mitjançant 

homologia. El nostre objectiu era que els models poguessin orientar la síntesi cap a 

fragments actius. Basant-nos en les prediccions del nostre model de receptor mGlu4 i 

usant mutagènesi dirigida, hem construït receptors amb mutacions en aquells residus 

putativament implicats en la unió de PAM amb l’objectiu d’identificar els determinants 

moleculars de la unió i funció dels PAM. L’any 2014 es van resoldre les estructures 

cristal·lines dels dominis TM d’mGlu1 i mGlu5 (Wu et al., Science 2014; Dore et al., 

Nature 2014) i, en conseqüència, el nostre model del receptor mGlu4 es va refinar amb 

aquestes dades experimentals. El nostre estudi sobre el receptor mGlu4 va revelar uns 

centres al·lostèrics que se solapen entre si i que determinen tant l’agonisme al·lostèric 

com la cooperativitat positiva dels PAM en aquest receptor. Aquest treball s’ha publicat 

a FASEB J (Rovira et al., FASEB J 2015). 

 

Validació de models farmacofòrics de PAM d’mGlu4 usant mutagènesi i 

assajos cel·lulars i exploració de conformacions actives de PAM 

Vam investigar les conformacions actives dels membres de la família VU0155041 de 

PAM d’mGlu4 provant experimentalment conformacions tancades de compostos amb 

anells de sis membres. Les molècules dissenyades com sondes conformacionals del 

receptor mGlu4 van ser caracteritzades computacionalment i provades en assajos 

farmacològics. Els resultats suggereixen una conformació activa per a VU0155041, en 

què la conformació en cadira de l’anell de ciclohexà té el substituent amida aromàtica 

en posició axial i el carboxilat en posició equatorial. A més, el receptor mostra una 

discriminació enantiomèrica dels PAM quirals. El farmacòfor construït defineix un centre 

d’unió al·lostèric del receptor mGlu4 constret espacialment, proporcionant un pas 

endavant en el disseny de PAM d’mGlu4. Aquest treball s’ha publicat a ChemMedChem 

(Rovira et al., ChemMedChem 2015). 

 

Disseny, síntesi i caracterització farmacològica de nous PAM i NAM 

Es van sintetitzar i provar funcionalment quatre sèries de compostos, la qual cosa va 

millorar la nostra comprensió de les relacions estructura-activitat implicades en la 
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funció PAM d’mGlu4. Vam identificar un commutador químic amb doble efecte que 

passa d’un PAM d’mGlu4 a un nou i potent NAM d’mGlu5 (Gómez-Santacana et al., 

MedChemComm 2015). 

 

Modulació endògena de l’activitat mGlu4 per clorur extracel·lular 

Se sap que el clorur s’uneix i regula la funció de diferents actors de l’activitat neuronal, 

i diversos estudis han apuntat la possible modulació dels receptors d’mGlu per Cl-. Vam 

demostrar que el Cl- es comporta com un PAM dels receptors mGlu. Per exemple, 

l’activitat senyalitzadora d’mGlu4 es va abolir gairebé totalment a concentracions 

baixes de Cl- en assajos cel·lulars. La potència de Cl- va ser de ~80 mM amb Cl-, tot 

mostrant una cooperativitat positiva molt alta (coeficient de Hill de ~6 en mGlu4), i 

indicant que variacions molt petites en [Cl-] donen lloc a variacions molt altes en l’acció 

de glutamat. Emprant modelització molecular i mutagènesi, vam identificar dos centres 

d’unió a Cl- ben conservats en el domini extracel·lular dels receptors mGlu. A més, la 

modelització de les variacions de l’activitat a causa de Cl- en les sinapsis gabaèrgiques 

suggereix que aquestes variacions poden ser compatibles amb una modulació dinàmica 

dels receptors mGlu presents en aquestes sinapsis. Es pot especular que la pèrdua de 

l’homeòstasi de Cl- observada en medul·la espinal en condicions de dolor neuropàtic 

pot afectar la capacitat d’mGlu4 de regular l’alliberament de glutamat sinàptic. Tenint 

en compte tots els resultats, les nostres dades revelen un paper necessari de Cl- en 

l’activació per glutamat de molts receptors mGlu. L’explotació dels centres d’unió de Cl- 

pot permetre el desenvolupament de reguladors innovadors de l’activitat mGlu, tot 

donant lloc a perspectives interessants. Aquest estudi es va publicar a FASEB J (Tora et 

al., FASEB J 2015). 

 

Desenvolupament i optimització de sensors conformacionals basats en FRET 

per a l’activació d’mGlu4 

Durant el primer any del projecte es va miniaturitzar l’assaig de cribratge mitjançant 

un sensor d’mGlu2 de 96 a 384 pouets per millorar-ne la rapidesa i eficiència i validar-

ne la utilitat per al cribratge de biblioteques químiques de >1.000 compostos. 

Posteriorment es va adaptar aquest sistema d’mGlu2 al receptor mGlu4. Vam generar 

diferents receptors amb fluoròfors situats en diferents posicions per optimitzar la 

detecció de moviments del receptor i d’aquesta manera la sensibilitat del sensor. 

Finalment vam realitzar amb èxit un primer cribratge d’una biblioteca de 1.800 
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compostos utilitzant el sensor d’mGlu4 que va conduir a la identificació de diversos 

hits. 

 

Avaluació de la multipotencialitat de la modulació d’mGlu4 in vivo 

Durant la primera part del projecte ens centrem en els símptomes sensorials associats 

a la lesió de nervi. Vam mostrar que l’activació d’mGlu4 alleuja la hipersensibilitat al 

dolor posterior a la lesió de nervi (Vilar et al., J Neurosci 2013). Vam publicar un article 

de revisió a Current Opinion in Pharmacology (Acher & Goudet, 2015) sobre aquesta 

temàtica. La determinació dels efectes neuroprotectors dels models in vitro i in vivo (en 

models animals) continua endavant i es mantindrà després de finalitzar aquest 

projecte. 

 

Desenvolupament de lligands activats per llum per a mGlu4 i mGlu5 

Usant un concepte nou per a l’activació de receptors localitzats amb lligands 

fotocommutables, ens vam proposar desenvolupar eines moleculars per a l’activació i 

desactivació d’mGlu4 en medul·la espinal i altres teixits d’una manera precisa. 

D’aquesta manera, vam dissenyar i sintetitzar compostos azobenzènics com a 

potencials PAM d’mGlu4 per controlar l’activitat d’aquests receptors amb llum. Durant 

aquest estudi vam obtenir un resultat inesperat que ens va portar a descobrir un 

compost (Alloswitch-1) potent i selectiu com el primer NAM fotocommutable d’mGlu5. 

Aquest compost ha proporcionat una prova de concepte per al desenvolupament de 

fàrmacs al·lostèrics i per al control in vivo de l’activitat d’aquests receptors. Igualment, 

aquest compost constitueix una eina per a la definició precisa de noves estratègies 

farmacològiques amb un patró espacial i temporal precís de l’activitat biològica i amb 

un control de la dosi del fàrmac. Alloswitch-1 va mostrar activitat en cèl·lules i en 

Xenopus tropicalis usant diferents condicions de llum. Aquest treball s’ha publicat a 

Nature Chemical Biology (Pittolo et al., Nat Chem Biol 2014). A més, s’ha enviat un 

article per publicar, alhora que es redacta aquesta memòria, que descriu un nou lligand 

fotocommutable d’mGlu4 per controlar l’activitat d’mGlu4 endogen in vivo amb llum, 

que ha permès concloure que els símptomes de dolor crònic són inhibits ràpidament i 

reversiblement actuant sobre aquest receptor en localitzacions específiques (Zussy et 

al., enviat per publicar). 
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Anàlisis estructurals mitjançant mètodes teòrics 

Els estudis de docking en un model del domini TM d’mGlu5 construït per homologia van 

permetre identificar els determinants moleculars de modulació al·lostèrica positiva i 

negativa d’aquest receptor. Els resultats es van publicar a J Chem Inf Model (Dalton et 

al., J Chem Inf Model 2014). Les característiques d’unió a mGlu5 del compost 

fotocommutable Alloswitch-1 van ser examinades mitjançant simulacions de dinàmica 

molecular per comprendre’n el mecanisme. Els resultats es van publicar a Curr 

Neuropharmacol (Dalton et al., Curr Neurophamacol 2015). 

 

A més dels nostres estudis sobre els receptors mGlu de la classe C dels GPCR, vam fer 

anàlisis estructurals sobre estructures cristal·lines de la classe A d’aquests receptors 

per elucidar els determinants moleculars d’activació de la superfamília dels GPCR. Els 

resultats es van publicar a BMC Bioinformatics (Dalton et al., BMC Bioinformatics 2015) 

i J Struct Biol (Lans et al., J Struct Biol 2015). Addicionalment, vam realitzar 

simulacions de dinàmica molecular en el receptor d’opsina sota diversos estats de 

protonació de residus seleccionats per identificar els mecanismes d’activació 

dependents del pH. Els resultats es van publicar a J Phys Chem B (Lans et al., J Phys 

Chem B 2015). Aquests càlculs es van fer amb l’ànim de traslladar les característiques 

d’estructura-activitat de la classe A dels GPCR a la classe C d’aquests receptors. 

 

Estudis en ciència computacional 

Es van desenvolupar algoritmes de computació evolutiva per establir un criteri de 

parada basat en distribucions estadístiques. Aquests estudis són importants en els 

processos d’ajust inclosos en la nostra modelització matemàtica de la funcionalitat 

d’mGlu, a causa dels molts paràmetres que aquests models contenen. Els resultats es 

van publicar a Computational Optimization and Applications (Gil et al., Comput Opt and 

Appl 2015). 

 

En col·laboració amb Alfredo Vellido i René Alquézar (UPC), es van desenvolupar 

mètodes basats en machine learning per a la classificació de GPCR de la classe C. Els 

resultats es van publicar a J Integr bioinformàtica, Med Biol Eng Comput i BMC 

Bioinformatics (König et al., J Integr bioinformàtica 2014; Creu-Barbosa et al., Med 

Biol Eng Comput 2015; König et al., BMC Bioinformatics 2015). Aquests resultats 

poden ser útils en la nostra aproximació múltiple però integrada a l’estructura i la 

funció dels receptors mGlu. 
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3. Rellevància i implicacions potencials  

 

La nostra investigació ha generat coneixements fonamentals nous sobre interaccions 

claus lligand-receptor i sobre mecanismes d’activació/inhibició dels receptors mGlu4 i 

mGlu5. Aquests resultats tenen potencials implicacions clíniques. Aquest coneixement 

ens ha ajudat en el disseny de nous lligands que poden esdevenir fàrmacs en el futur. 

Durant els tres anys del projecte finançat per la Fundació La Marató de TV3, hem 

generat models 3D del centre d’unió d’mGlu4 a PAM i un farmacòfor d’aquests lligands. 

Cal esperar que aquesta millora en el coneixement de l’estructura i manera d’acció dels 

PAM d’mGlu4 facilitarà la predicció del perfil farmacològic dels PAM i identifiqui els PAM 

d’mGlu4 amb els millors perfils analgèsics i neuroprotectors. A més, hem identificat 

nous centres d’unió al·lostèrics que poden produir reguladors innovadors de l’activitat 

dels receptors mGlu. Addicionalment, hem mostrat que l’activació d’mGlu4 alleuja la 

hipersensibilitat al dolor que prossegueix a les lesions dels nervis. Actualment estem 

treballant en les propietats neuroprotectores dels PAM d’mGlu4. Treball que continuarà 

després de la finalització d’aquest projecte, amb l’ànim d’identificar la millor adequació 

entre el perfil de senyalització i l’efecte protector. No obstant això, gràcies al nostre 

treball en mGlu4 i el dolor induït associat a les lesions nervioses desenvolupat en el 

marc d’aquest projecte i els efectes neuroprotectors de l’activació d’mGlu4 descrits en 

la bibliografia científica, podem dir que el receptor mGlu4 constitueix una diana 

interessant per al desenvolupament d’analgèsics i agents neuroprotectors de nova 

generació. 

 

La determinació d’una nova classe de lligands fotocommutables dels receptors mGlu 

constitueix una prova de concepte de noves eines farmacològiques en el 

desenvolupament de fàrmacs i té potencial per a futures aplicacions en teràpies que 

requereixin una localització precisa del fàrmac, així com un mètode per controlar 

dinàmicament la seva activitat in vivo. Aquests compostos es faran servir en el futur 

per determinar el paper biològic d’mGlu4 en dolor i lesions dels nervis i la seva 

validació com una diana interessant per estudiar fàrmacs nous analgèsics i agents 

neuroprotectors amb mecanismes d’acció radicalment nous. Aquest treball en el camp 

emergent de l’optofarmacologia continuarà després de la finalització d’aquest projecte 

amb els laboratoris implicats en el projecte i altres laboratoris externs. 
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