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Excel·lentíssim Senyor President 
Excel·lentíssims i Il·lustres senyores i senyors Acadèmics
Distingides autoritats acadèmiques i professionals, 
Senyores i senyors,

En primer lloc voldria agrair a la Junta General de la Reial Acadèmia 
de Farmàcia de Catalunya que m’hagi designat per fer la presentació 
del nou Acadèmic Corresponent  electe, el Dr Manel Merlos Roca. 
Es per a mi un honor i una gran satisfacció poder resumir en aquest 
acte les qualitats humanes i professionals del nostre recipiendari amb 
qui m’uneix una llarga trajectòria d’amistat personal i col·laboració 
professional.

El Dr Merlos es va llicenciar com a farmacèutic amb Premi Extraor-
dinari per la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona l’any 
1984. El any 1989 va obtenir el grau de Doctor en Farmàcia per la 
mateixa Universitat amb la màxima qualificació “cum laude” i també 
Premi Extraordinari, amb la presentació del treball titulat “Contribu-
ció al estudi farmacològic dels productes polifenòlics naturals”. 

La meva relació professional amb el Dr Merlos s’inicia l’any 1986 
quan s’incorpora com a tècnic farmacòleg en el Departament de Far-
macologia dels Laboratoris Uriach. Aquesta relació professional s’ha 
mantingut fins l’any 2011, quan el Dr Merlos es va incorporar com 
a Director del Departament de Farmacologia dels Laboratoris Este-
ve, responsabilitat que continua exercint en la actualitat. Tot i que la 
meva relació professional amb ell va acabar l’any 2011 no així els 
vincles sincers i profunds d’amistat que s’han anat forjant i enfortint 
al llarg de tants anys. Durant els 25 anys de la seva vinculació amb 
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els Laboratoris Uriach el Dr Merlos ha desenvolupat un treball de 
recerca constant, altament productiu i d’un gran rigor intel·lectual. 
Primer com a tècnic del Departament de Farmacologia i Toxicologia 
(anys 1986-1996), després com a Director del mateix Departament 
(anys 1996-2001) i a continuació com a Director de I+D Biològica 
(anys 2001-2006). Quan l’any 2006 es crea la empresa Palau Pharma, 
una “spin off” dedicada 100% a la recerca dins el Grup Uriach, el Dr 
Merlos es nomenat Director de “Drug Development&Clinical Rese-
arch” (anys 2006-2010) i finalment com a “Chief Scientific Officer” 
d’aquesta empresa, la màxima responsabilitat científica que va exer-
cir durant els anys 2010 i 2011.

Durant la dilatada trajectòria professional del Dr Merlos en la recer-
ca farmacològica puc donar testimoni directe de la seva contribució 
decisiva en el descobriment i desenvolupament de nous fàrmacs, al-
guns d’ells comercialitzats amb un gran èxit terapèutic i d’altres amb 
possibilitats reals de la seva comercialització. Vull mencionar, entre 
d’altres, el triflusal (antiagregant plaquetari) i la rupatadina (antial-
lèrgic), en especial aquest últim que avui està present  a tot Europa, 
en més de 50 països dels 5 continents i properament està prevista 
la seva comercialització al Japó. La seva constància en el treball de 
recerca, la seva visió de futur, l’aprofundiment i  la honestedat per ar-
ribar al fons en els coneixement del temes, i la seva labor de direcció 
d’un grup entusiasta d’investigadors, han estat fonamentals perquè 
fàrmacs com la  rupatadina hagin assolit el nivell de reconeixement i 
èxit internacional del que avui gaudeixen. I jo que he tingut la sort de 
la seva col·laboració durant tan de temps volia, en un dia com avui, 
donar-ne testimoni.

La seva passió per la recerca la continua desenvolupant amb èxit 
des del any 2011 fins l’actualitat com a Director del Departament de 
Farmacologia dels Laboratoris Esteve. Precisament, el seu discurs 
d’ingrés com a  Acadèmic Corresponent fa referència a les seves in-
vestigacions actuals sobre el tractament del dolor crònic en el desco-
briment de nous fàrmacs que interactuen amb el receptor sigma que 
durant dècades es va confondre com un subtipus de receptor opioide, 
però que avui se sap no te rés a veure amb aquests receptors i té unes 
característiques molt singulars, de les que ens en parlarà el Dr Merlos, 
i que darrerament està adquirint una especial rellevància com un dia-
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na terapèutica important pel tractament d’aquesta malaltia.

No voldria centrar-me exclusivament en la vessant professional del 
Dr Merlos en la Indústria Farmacèutica. També voldria destacar la 
seva dilatada labor docent i de recerca en la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona com a Professor Associat del Departament 
de Farmacologia i Química Terapèutica des de l’any 1990 fins l’any 
2013. Durant aquests 24 anys ha dirigit 5 tesis doctorals i ha impartit 
les assignatures del departament i també, com a professor convidat, 
més de 30 conferències. Des de l’any 2010 és coordinador i professor 
del Curs de Master ‘Departaments científics a la Indústria Farmacéu-
tica’ d’ESAME i professor habitual en nombrosos cursos de master 
i postgrau, como son ‘MBA a la indústria farmacèutica’, ‘Master de 
Neurociències’, ‘Master de monitors d’assajos clínics’ o al ‘Postgrau 
de Registres a la industria farmacèutica’.

No hi ha dubte que la seva doble vessant com a professor i investiga-
dor a la Universitat i com a investigador en la Indústria Farmacèutica 
li ha permès tenir una visió privilegiada i de conjunt del món de la 
recerca en benefici de les dues Entitats, i sens dubte en benefici de les 
investigacions que al llarg de la seva trajectòria professional ha dut 
a terme. Aquesta llarga trajectòria s’ha plasmat en més de 100 publi-
cacions en les més prestigioses revistes internacionals en els camps 
de la Química Mèdica, Bioquímica, Farmacologia i Farmacocinètica 
i en més 150 contribucions a Congressos Internacionals. Es coautor 
també de més de 20 patents i ha participat com a investigador, tant a 
la Facultat com a la Indústria, en més de 30 projectes subvencionats 
per institucions del país i europees.

Es membre de la Societat Espanyola de Farmacologia, de la Socie-
tat Espanyola de Farmacologia Clínica, de la ‘American Society of 
Pharmacology and Experimental Therapeutics’ i de la ‘International 
Society for the Study of Pain’. Ha estat vice-president del Comitè Ci-
entífic del XXVII Congrés de la Societat Espanyola de Farmacologia.

Com he dit abans, en el discurs d’ingrés com a Acadèmic Correspo-
nent, el Dr Merlos ens parlarà del dolor crònic i de la importància que 
recentment ha adquirit el receptor sigma com a diana farmacològica 
pel tractament d’aquesta malaltia de molt difícil solució. Vull desta-
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car que ell ens parlarà de la seves pròpies investigacions i les del seu 
equip en els darrers anys en aquest camp i les perspectives d’èxit que 
sembla cristal·litzaran a curt o mitjà termini en nous fàrmacs amb efi-
càcia contrastada. En concret parlarà sobre les bases moleculars del 
funcionament del receptor sigma-1 i de la seva modulació farmacolò-
gica i en especial de la relació entre el antagonisme d’aquest receptor 
i el efecte analgèsic tant en dolor de tipus neuropàtic, com inflamatori, 
visceral, orofacial, isquèmic o post-operatori, i acabarà el seu discurs 
amb un breu comentari sobre les orientacions i expectatives de futur 
en aquest camp.

Voldria, per acabar, i al marge de la dilatada, productiva i excel·lent 
labor professional del nou acadèmic, dedicar unes breus paraules al 
que per a mi es més important. Em refereixo al aspecte humà, a la 
persona. Per a mi una de les característiques que defineixen millor 
la personalitat del Dr Merlos es la seva senzillesa, la seva bonhomia, 
la seva humilitat. Una intel·ligència brillant al servei d’un treball de 
gran rigor científic i d’èxit que ell no demostra donat el seu caràcter 
reservat, diria fins i tot d’una certa timidesa, però que no són obstacle 
per definir, al Dr Merlos, en la meva opinió, com un dels millors in-
vestigadors de la Indústria Farmacèutica del nostre país.
 
No hi ha dubte que la educació i l’amor que va rebre dels seus pares 
Manel i Margarida i l’ajuda incondicional i estimació de la seva espo-
sa Alicia i dels seus fills Sergi i Gemma han estat decisius en la gran 
personalitat humana i científica del Dr Merlos.

Estic convençut que la seva presència a la Acadèmia serà molt enri-
quidora i contribuirà al seu  prestigi. Es per això, que una vegada hagi 
llegit el preceptiu discurs, demano a l’Excel·lentíssim Sr President li 
imposi la medalla i li entregui el títol acreditatiu d’acadèmic corres-
ponent d’aquesta Reial Corporació.

Moltes gràcies



EL RECEPTOR SIGMA: DE LA VENTAFOCS 
A UNA PROMETEDORA DIANA EN DOLOR 





Dedicat a la memòria dels meus pares i també especialment 
dedicat als que hi són: Alícia, Sergi i Gemma
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Excel·lentíssim Senyor President 
Excel·lentíssims i Il·lustres senyores i senyors Acadèmics
Senyores i senyors,

És per a mi un gran honor i una profunda satisfacció presentar aquest 
discurs d’entrada com Acadèmic Corresponent d’aquesta Reial Aca-
dèmia de Farmàcia de Catalunya. 

Voldria en primer lloc manifestar el meu sincer agraïment als meus 
proponents, els Drs Josep Domenech Berrozpe,  Jordi Camarasa Gar-
cía i Julià Garcia Rafanell, i a l’Acadèmia per l’acceptació de la pro-
posta, amb el desig i compromís de treballar amb dedicació i il·lusió 
en benefici d’aquesta Reial Institució. A tots tres els tinc en molt alta 
estima, però particularment voldria destacar que he tingut l’honor de 
treballar durant molts anys amb el Dr. García Rafanell, del que he 
aprés moltes coses i al que estic molt agraït per ajudar-me en el meu 
desenvolupament professional a la industria farmacèutica i, en el seu 
moment, per confiar en mi per assolir nous reptes. Hi han moltes per-
sones al llarg de la vida que han influït en el que soc ara, tant a nivell 
professional com a humà, i el Dr García Rafanell, amb el seu tarannà 
i bonhomia ha estat una de les més importants. Gràcies, Juli.

En aquest sentit, voldria continuar en aquest capítol d’agraïments, 
no perquè es el que toca, sinó per absoluta convicció. Una cosa que 
aprens amb els anys és a valorar la importància de les persones, molt 
per sobre de circumstàncies i vicissituds. El haver compartit durant 
molt temps dos mons molt diferents i complementaris, com són la 
Acadèmia i la Indústria m’ha permès gaudir del contacte amb moltes 
persones dels dos àmbits. El meu únic temor és deixar-me algú en 
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aquest petit recull. Us demano excuses per anticipat a tots aquells 
companys i amics que em pugui haver deixat en aquesta relació.

Vull agrair de manera corporativa al departament de Farmacologia 
de la Facultat de Farmàcia, en el que vaig descobrir per primer cop el 
món de la Farmacologia i en el que he estat fent recerca i impartint 
docència durant 24 anys. El fet de permetre’m  satisfer una de les 
coses que més m’agraden fer i de les que més he gaudit a la vida, 
cóm ha estat la docència, ha estat una fita cabdal a la meva trajectòria. 
Joan Carles, Marta, Rosa, Manel, Jordi, Elena, Salvador, Roser, Mer-
cè, David, Toni, Núria, Francesc, Drs. Adzet i Iglèsias, i molts altres, 
gràcies a tots, companys i amics.

A la empresa també he tingut la sort de conèixer moltíssimes persones 
amb les que he treballat amb molt de gust. De la meva trajectòria als 
laboratoris Uriach voldria esmentar especialment al Dr Joan Uriach 
i Marsal, membre d’aquesta Reial Acadèmia i persona a la que vaig 
admirar des d’un principi. Pensava, quan sigui gran vull tenir l’entusi-
asme per la recerca i el coneixement en general que té aquest home. A 
Uriach vaig aprendre una tasca tant complexa com la recerca i desen-
volupament de nous fàrmacs, amb la companyia dels meus companys 
del departament de Farmacologia, Lluís, Mª Lluisa, Marta i molts al-
tres i d’altres departaments, Elena, Xavi, Carme, Jordi, Neus, Iñaki... 
be, una llista que seria inacabable. Molts d’ells els conec de fa 30 
anys i ens hem anat creuant en diferents circumstàncies professionals 
i, molt important, encara molts d’ells segueixen sent bons amics. Del 
meu pas per Palau Pharma només dir que va ser un projecte impres-
sionant des del  punt de vista de l’ambició dels seus objectius i de la 
qualitat de les persones que formaven els diferents equips. Agraeixo a 
tots als que van fer possible poder participar en aquest projecte punter 
i als que em van acompanyar en el mateix. Jugar a primera divisió, en-
cara que sigui en un equip amb poc pressupost, és quelcom altament 
gratificant i que vaig tenir la oportunitat de fer. Finalment, en quant 
a la meva vida professional, agraeixo als laboratoris del Dr Esteve el 
haver-me permès participar en el seu projecte de recerca i desenvolu-
pament, projecte d’un altíssim nivell, tant de compromís com des del 
punt de vista científic i que, per desgràcia, s’està quedant sol en un 
entorn en el que les empreses sembla que s’estan oblidant de la R+D. 
La meva experiència en el grup del Parc Científic de Barcelona està 
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resultant molt enriquidora, tant científica com personalment. Tinc la 
sort de compartir ciència i inquietuds amb el José Miguel, que es qui 
va fer possible la meva contractació. Encara recordo la nostra prime-
ra entrevista en una cafeteria, on em va desvelar el món sigma, del 
que confesso llavors sabia ben poc i, paradoxalment, ara motiu de la 
meva ponència d’avui. També vull agrair als meus companys de Far-
macologia, que son molts i no voldria oblidar-me de ningú, però que 
representaré en el Dani, Xavier i Javi com a caps visibles. Les meves 
hores amb ells són plenes de bons moments. I agrair també a la resta 
de companys del Parc Científic i a la central de Mare de Deu de Mont-
serrat, bons professionals i excel·lents persones. El meu lligam amb 
Esteve venia de molt abans d’entrar a treballar, ja que el meu pare hi 
va treballar durant quasi 50 anys, amb absoluta dedicació i devoció. 
Ara puc dir, com era ell, soc un home Esteve.

Finalment, vull acabar aquest capítol d’agraïments fent especial es-
ment a la meva família. Sense ells no seria jo qui soc. La meva esposa, 
Alícia, que m’ha acompanyat durant tants anys amb el seu amor i su-
port constant, els meus fills, Sergi i Gemma, que són les alegries de la 
meva vida, el meu germà Ricard i, els meus pares, Manel i Margarida, 
que estarien molt orgullosos d’estar aquí escoltant al seu fill i als que 
porto molt dintre meu en el record. 
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INTRODUCCIÓ

Quan els Drs. Domènech, Camarasa i García Rafanell em varen pro-
posar com a candidat a ingressar en aquesta Reial Acadèmia vaig pen-
sar que, després de més de 30 anys de dedicació a la Farmacologia, 
tant a la empresa privada com a la Universitat, tenia ja bastants his-
tòries interessants per explicar. He viscut i participat en molts projec-
tes, de diferents envergadures i resultats. Alguns han estat plenament 
exitosos, fins i tot assolin fàrmacs que han arribat al mercat, com es 
el cas de la rupatadina. Més enllà de la satisfacció de treballar en una 
feina que sempre m’ha apassionat, és un veritable orgull per un inves-
tigador de la indústria haver contribuït en quelcom que hagi arribat als 
pacients, millorant la seva la salut i qualitat de vida. Altres projectes, 
la majoria, han resultats fracassos, malauradament el resultat més ha-
bitual en una tasca tan cara, complicada i plena d’obstacles com es 
la investigació farmacèutica. Però de tots els projectes, tant dels exi-
tosos com dels fracassos n’aprens molt i tots poden ser subjectes de 
revisió. De fet, entendre perquè fracassen en clínica tantes aproxima-
cions, en principi plausibles i ben documentades des del  punt de vista 
preclínic, és un dels temes als que es dedica innumerables discussions 
avui en dia. Entendre les causes d’aquesta falta de traducció entre la 
investigació bàsica preclínica i la realitat de la malaltia humana po-
dria permetre reduir aquesta elevada taxa de fracassos, que associa-
da als costos creixents de desenvolupament, està fent la investigació 
farmacèutica difícilment assumible. Però no parlaré de fracassos ni 
tampoc d’un èxit consolidat com va ser la rupatadina, ja molt ben ex-
plicada pel Dr García Rafanell en el seu brillant discurs d’Ingrés com 
Acadèmic Numerari al 2014, sinó que parlaré d’un projecte encara en 
marxa, com són els antagonistes del receptor sigma-1 (σ1).

El motiu d’escollir aquest tema es múltiple. D’una banda es tracta de 
la investigació que estem desenvolupant actualment als laboratoris 
Esteve i, per tant, de la que puc parlar amb coneixement de causa i 
dades plenament actualitzades. Per altra banda, es tracta d’una inves-
tigació pionera, del que anomenem un first in class en el camp del 
dolor, es a dir un primer fàrmac amb un nou mecanisme d’acció en un 
camp terapèutic amb unes necessitats mèdiques molt marcades i on 
la manca de novetats terapèutiques en els darrers 20 anys es realment 
preocupant, com després comentaré. També es tracta d’una diana for-
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ça atípica, allunyada dels receptors clàssics que estudiem a la carrera, 
com ara els receptors acoblats a proteïnes G (GPCR), enzims o canals 
iònics i per tant, penso es d’interès explicar cóm funciona. Per últim, 
com passa amb molts dels nouvinguts al mon terapèutic, el receptor 
sigma és encara una diana molt desconeguda per part de la comunitat 
científica. Per tant, necessita d’una feina de divulgació, en la que, 
humilment, tractaré de contribuir en  aquest discurs.

LA NECESSITAT MÈDICA: EL DOLOR CRÒNIC

El dolor és un problema de Medicina i salut pública de primera mag-
nitud arreu del món. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) es-
tima que el dolor persistent és una de les raons més freqüents per a 
consulta (22%) en atenció primària a Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica 
[1].  L’associació International per l’Estudi del Dolor (IASP) i la Fe-
deració Europea corresponent (EFIC) refereixen que, encara que el 
dolor agut es pot raonablement considerar un símptoma de malaltia 
o accident, el dolor crònic i recurrent és específicament en sí mateix 
una malaltia i, si mes no, es pot parlar d’una “síndrome de dolor” 
(http://www.iasp-pain.org; http://efic.org).  

El dolor agut és un problema important després de la cirurgia o trau-
ma. Tot i els progressos realitzats en la gestió d’aquest tipus de dolor, 
més del 50% dels pacients pateixen dolor intens a intolerable post-
quirúrgic i post-traumàtic. Aquest control ineficient del dolor post-
quirúrgic constitueix un factor de risc en complicacions post-quirúr-
giques, com ara d’atacs de cor, pneumònia i hemorràgies greus. A 
més, i molt important, el dolor post-quirúrgic agut augmenta el risc 
de patir dolor crònic.  

Tal i com ho defineix la IASP, el dolor crònic és aquell que perdura en 
el temps més de 3 mesos. Tres principals grups de condicions cons-
titueixen les principals causes de dolor crònic: articulars, es a dir ar-
trosi i artritis reumatoide (40%), cirurgies i lesions (25%) i problemes 
medul·lars (20%). Altres causes importants són la migranya, trastorns 
neurològics i les neuropaties centrals o perifèriques, incloent la neu-
ropatia diabètica, cada cop més prevalent, i la causada per determinats 
fàrmacs neurotòxics, com ara certs antitumorals.
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Globalment, les taxes de prevalença del dolor crònic són del 20% 
(es a dir, 1 de cada 5 adults pateixen dolor crònic) i la incidència 
anual es del 10% (1 de cada 10 adults es diagnostiquen cada any 
amb dolor crònic) [1, 2]. Pel que fa al dolor oncològic, la prevalença 
en el moment del diagnòstic és el 37% dels pacients [3] i en fases 
més avançades del 67% [4]. La prevalença del dolor augmenta amb 
l’edat i és superior en les dones. A Europa, 19% de la població adul-
ta presenta dolor crònic moderat-intens en una mitjana de 7 anys. 
D’aquests pacients, 1 de cada 5 pateixen dolor crònic per més de 
20 anys [5]. L’envelliment de la població no farà més que agreujar 
l’escenari. L’Organització Mundial de la Salut va informar que a 
l’any 2000 ja hi havien 600 milions de persones majors de 60 anys 
amb dolor crònic, una xifra que es calcula es doblarà al 2025 i que 
assolirà els 2.000 milions al 2050.

Un altre aspecte important a considerar és que el dolor no va sol, sinó 
que està consistentment associat a comorbilitats com trastorns afec-
tius, depressió, ansietat, trastorns del son, etc. i a canvis significatius 
en l’activitat normal i la qualitat de vida de l’individu [1, 5].
 
Com us podeu imaginar, amb aquestes xifres tan esfereïdores, l’im-
pacte econòmic que té el dolor a la nostra societat és espectacular. 
Als Estats Units es parla d’uns costos directes anuals d’uns 600.000 
milions de dòlars, als quals cal sumar uns 300.000 en costos mèdics 
indirectes. Segons les estadístiques del National Institute of Health 
(NIH), els costos del dolor crònic excedeixen el valor dels demés 
diagnòstics mes costosos, com són les malalties cardiovasculars 
($309.000 milions), el càncer ($243.000 milions), o les malalties en-
docrines, nutricionals i metabòliques ($127.000 milions) (National 
Heart, Lung, and Blood Institute: Fact Book Fiscal Year 2010; Gaskin 
and Richard, 2012; [6]). 

És evident, per tant, que el dolor crònic és un dels problemes greus de 
salut avui arreu del món, tant pel sofriment dels que el pateixen, per 
la seva alta prevalença, i pels costos econòmics, socials i psicològics 
associats. 
 
La incidència creixent de dolor crònic no està acompanyada de mi-
llores sensibles en el tractament. Tot i els progressos realitzats en 
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les últimes dècades en el coneixement de la fisiologia del dolor, 
incloent l’estudi de les vies i neurotransmissors implicats, el trac-
tament farmacològic del dolor segueix sent una necessitat mèdica 
no coberta. Els tractaments actuals, principalment antiinflamatoris 
no esteroïdals, inhibidors selectius de la COX-2 i paracetamol pel 
dolor lleu a moderat, els opioides, pel dolor moderat a intens, els 
antidepressius i anticonvulsivants pels dolors de tipus neuropàtic i 
els triptans per les migranyes, tenen dos problemes bàsics. D’una 
banda, la seva limitada eficàcia. Encara que no és molt rigorós i 
només es tracta d’una estimació global, utilitzem la generalització 
de que els nostres fàrmacs redueixen els símptomes en només un 
40% i sols en un 40% dels pacients. En qualsevol cas, el cert es que 
molts pacients segueixen patint dolor, de vegades molt intens, sense 
que els fàrmacs actuals siguin efectius. D’altra banda, el segon gran 
problema és la presència d’efectes adversos que limiten l’ús, sobre 
tot en el tractament crònic [7]. Tothom coneix els efectes secundaris 
que poden tenir els opioides, com ara la nàusea, la constipació, la 
depressió respiratòria que pot arribar a ser mortal i la dependència 
física i psíquica. Però les altres classes terapèutiques tampoc es lliu-
ren d’afectes adversos que poden arribar a ser força greus. Tot ple-
gat posa de manifest la urgent necessitat d’aconseguir noves alter-
natives terapèutiques innovadores que millorin l’eficàcia i seguretat 
dels tractaments actuals. Aquesta no és una tasca gens senzilla, ja 
que s’han dedicat molts esforços en trobar nous analgèsics i, mal-
grat tot, en els darrers vint anys no ha sortit al mercat pràcticament 
res realment innovador. Molt al contrari, aproximacions que tenien 
una substancial base preclínica han fracassat quan s’han traslladat 
als humans. 

EL RECEPTOR SIGMA. D’UN SUBTIPUS DE 
RECEPTOR OPIOIDE A UNA XAPERONA 
MODULADA PER LLIGANDS

Quan parlem del receptor sigma, en realitat s’han identificat dos 
subtipus (receptor σ1 i σ2 )[8, 9]. Durant dècades, el receptor σ1 va 
ser confós amb un receptor opioide, i es va classificar com un subti-
pus diferenciat dels clàssics mu, kappa i delta opioides, a causa de la 
reactivitat creuada d’alguns lligands, que com la N-alilmetazozina 
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(SKF-10,047), manifestaven alhora accions psicotomimètiques. Per 
augmentar la confusió, durant un temps es va identificar el receptor 
σ1 com el lloc d’unió de la fenciclidina al receptor d’NMDA [10, 
11]. Tot plegat va fer que el receptor σ1 s’hagi considerat durant 
molt temps el que anomenem un antitarget, es a dir, una diana que 
en un procés d’optimització d’una nova molècula caldria evitar. Era 
realment, com al·ludeix el títol del meu discurs, una ventafocs de 
la farmacologia. Uns quants sabien que existia, però ben pocs hi 
volien tenir una relació perquè es considerava una diana lletja. Però 
finalment es va veure que no hi tenia res a veure des del punt de vista 
estructural amb els receptors opioides ni era el receptor de la fenci-
clidina. Quan finalment el receptor σ1 va ser clonat al 1996, primer 
del fetge del conill porquí [12] i més tard del ronyó de ratolí, en lí-
nies cel·lulars humanes, i en cervell de rata i ratolí (veure [13] per a 
revisió) es va constatar que es tracta d’una proteïna de 223 aminoà-
cids, principalment ancorada al reticle endoplàsmic però que també 
es pot trobar a les membranes plasmàtiques i nuclears, d’uns 25 kDa 
i molt conservada evolutivament [8, 9, 14, 15]. La seva seqüència 
no té cap homologia coneguda amb altres proteïnes dels mamífers. 
Comparteix un 30% d’identitat amb un gen de llevat que codifica 
una C7-C8 esterol isomerasa, necessària per la síntesi de colesterol 
[16, 17]. Tanmateix, la C7-C8 isomerasa dels mamífers no mostra 
cap semblança amb el receptor σ1. Estructuralment és molt diferent 
als receptors mes coneguts, com ara els receptors acoblats a proteï-
nes G o els canals iònics. S’ha especulat molt sobre la seva disposi-
ció espacial. Durant bastants anys, el receptor σ1 es dibuixava amb 
dos segments transmembrana, amb un domini N-terminal extracel-
lular i un altre C-terminal intracel·lular. Després es va discutir molt 
sobre quina era realment la disposició espacial d’aquests dominis 
fins que finalment la publicació en 2016 a Nature [18] del cristall 
del receptor en complex amb dos lligands (PD-144418 i 4-IBP) ha 
revelat que el receptor σ1 és una estructura trimèrica, amb cada pro-
tòmer amb només un segment transmembrana i que el seu domini 
C-terminal es pla, associat a la cara citoplasmàtica de la membrana 
del reticle endoplàsmic i amb una estructura cupin-like β-barrel, 
que té el lloc d’unió de lligands enterrat al centre. Aquest lloc d’unió 
de lligands és de naturalesa hidrofòbica i molt flexible, el que per-
met que lligands amb diferent estructura química es fixin (Figura 1). 
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Del receptor σ2 encara es sap menys que del σ1. A l’any 2011, el 
receptor σ2 es va identificar com un component de membrana del 
receptor 1 de la progesterona [19], però s’ha qüestionat molt aques-
ta identificació i fa pocs mesos s’ha identificat com la proteïna 
TMEM97 [20]. El que si es sap és que està implicat en molts pro-
cessos cel·lulars, com ara la proliferació, apoptosi, dendritogènesis, 
sinaptogènesis i plasticitat neuronal, l’activació del citocrom P450 i 
senyalització d’esteroides, entre d’altres [21-23].

El receptor σ1 està àmpliament distribuït en òrgans perifèrics i di-
ferents àrees del sistema nerviós central (SNC) que intervenen en 
processos tan variats com poden ser la memòria, emoció, i les fun-
cions sensorial i locomotora [24-27]. En particular, els receptors σ1 
s’expressen en àrees clau per al control del dolor, com són les capes 
superficials de l’arrel dorsal de la medul·la espinal, a la matèria grisa 
periacueductal, al locus coeruleus, a l’amígdala, a la medul·la  ros-
troventral i, a nivell perifèric, a les neurones dels ganglis de l’arrel 
dorsal [28, 29]. Es remarcable la seva alta densitat en aquests gan-
glis de l’arrel dorsal, on s’expressa tant a les neurones sensorials 
com a les cèl·lules satèl·lit [30]. Sabem també que la seva expressió 
es regula a la baixa en les neurones axotomitzades i a les cèl·lules 
glials satèl·lit [31].

A nivell subcel·lular, el receptor σ1 es troba a estructures globu-
lars altament enriquides en colesterol i lípids neutres a la membra-
na plasmàtica, l’embolcall nuclear i, principalment, al reticle en-
doplàsmic [32]. De fet, moltes revisions qualifiquen al receptor σ1 
com una proteïna del reticle, on es pot trobar principalment al que 
anomenen MAM (mitochondria-associated endoplasmic reticulum 
membrane). Al MAM, el receptor σ1 ajuda a la conformació adequa-
da del receptor del inositol trifosfat (IP3) per assegurar una correcta 
entrada de calci del reticle a la mitocòndria per la producció d’ATP 
[33]. El receptor σ1 també el tenim associat a proteïnes d’estrès, fa-
cilitant la seva translocació al nucli per augmentar la producció de 
proteïnes antioxidants i antiestrès [34, 35]. 
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Figura 1. Estructura trimèrica del receptor σ1 segons 
Schmidt et al. Nature 1–4 (2016) doi:10.1038/nature 17391

BASES MOLECULARS DEL FUNCIONAMENT DEL 
RECEPTOR SIGMA

Una característica diferencial amb respecte a les dianes tradicionals 
és que el receptor σ1 no té cap sistema de transducció de senyal as-
sociat, sinó que la seva funció la realitza per interacció física amb 
altres proteïnes, com ara receptors, canals iònics, enzims, produint 
canvis conformacionals que acaben modulant l’activitat de la proteï-
na amb la qual s’associa [14, 15, 33, 36]. Això apropa al receptor σ1 
al concepte de xaperona. Les xaperones són proteïnes que ajuden al 
correcte plegament d’altres, tret fonamental per assolir la seva funció 
fisiològica. Ara be, es tractaria d’una xaperona amb unes característi-
ques úniques. Si mes no, seria una xaperona que pot modular la seva 
activitat per lligands. Molt s’ha especulat sobre quins podrien ser els 
lligands endògens del receptor σ1. Certs neuroesteroides, com es ara 
la progesterona, la dihidroepiandrosterona o el sulfat de pregnenolo-
na, interactuen amb el receptor σ1, a més en direccions oposades; la 
dihidroepiandrosterona i el sulfat de pregnenolona ho fan en la mane-
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ra que anomenen agonista, mentre que la progesterona ho faria com 
antagonista [37-39]. En qualsevol cas, l’atribució d’aquestes hormo-
nes com lligands endògens està encara qüestionada, existint altres 
molècules, com ara determinats lípids com la esfingosina o molècules 
mes senzilles com la dimetiltriptamina que s’han postulat com a tals 
[9, 40]. 

Figura 2. Proteïnes amb les que se ha demostrat experimentalment que tenen 
interacció física amb el receptor σ1, segons Su et al., Trends Pharmacol Sci 2016

La llista de proteïnes amb les que pot interactuar el receptor σ1 es 
enorme i, cada cop que es revisa la literatura se n’estan trobant de 
noves (Figura 2). De fet, amb anàlisis proteòmics i bioinformàtics 
s’han predit un nombre elevat de possibles proteïnes amb les que el 
receptor σ1 podria interactuar potencialment i de les que es necessita 
una confirmació experimental [33]. Per no fer el llistat interminable, 
només esmentaré algunes d’aquestes proteïnes per la seva rellevància 
en el camp del dolor, que es en el que estem treballant en particular.
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1. Interacció amb canals iònics
Els nociceptors que tenim en el cos permeten detectar estímuls nocius 
i transmetre aquesta sensació al SNC mitjançant potencials d’acció, 
que impliquen la generació de corrents iòniques. El descobriment de 
la interacció del receptor σ1 amb un gran nombre de canals iònics  ha 
permès entendre perquè els lligands del receptor σ1 poden modular la 
transmissió del dolor i els processos de sensibilització associats. 
 
1.1. Canals de sodi dependents de voltatge
Encara no s’ha descrit la interacció directa dels receptors σ1 amb ca-
nals de sodi dependents de voltatge neuronals però si s’ha descrit la 
interacció física amb el canal de sodi Nav1.5 cardíac [41], una inte-
racció que pot ser modulada per lligands sigma com ara el lligand no 
selectiu  haloperidol, considerat com un antagonista del receptor σ1 
amb una afinitat en l’ordre nanomolar, o l’isòmer dextrorotatori de la 
pentazocina, amb també alta afinitat σ1 però perfil agonista. S’especu-
la que el mateix pot succeir amb altres canals de sodi, com ara el canal 
de sodi Nav1.8, un canal de sodi depenent de voltatge, insensible a la 
tetrodotoxina i que s’expressa en els ganglis de l’arrel dorsal amb una 
forta implicació en la modulació del dolor. 

1.2. Canals iònics sensibles a àcid
Els canals iònics sensibles a àcid (ASICs) són canals de sodi activats 
per protons extracel·lulars. Estan involucrats en la nocicepció però 
també en altres processos fisiològics  com són l’aprenentatge, la me-
mòria i en situacions patològiques, com l’ictus isquèmic [42]. S’ha 
descrit una interacció directa entre el receptor σ1 i els ASICs, que 
pot estar modulada pel lligands del receptor receptor σ1. Així, l’halo-
peridol es capaç de reduir aquesta interacció en aproximadament un 
50% [43]. En el dolor per isquèmia, l’antagonista BD-1047 redueix 
l’alodínia mecànica de manera sinèrgica amb l’amilorida, un bloque-
jant ASIC, mentre que l’agonista PRE-084 produeix alodínia quan 
s’administra junt amb una solució àcida [44]. 

1.3. Canals de potassi dependents de voltatge 
Els canals de potassi són responsables de la repolarització quan es 
produeix un  potencial d’acció, limitant l’excitabilitat neuronal. Per 
tant, estan també involucrats en la nocicepció [45]. S’ha demostrat 
una interacció física amb els canal de potassi Kv1.2 i Kv1.4. Ambdós 
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canals tenen un paper rellevant en la transmissió del dolor. Particular-
ment el Kv1.4 es el subtipus expressat en neurones de petit diàmetre 
dels ganglis de l’arrel dorsal. Per tant, aquest subtipus de canal s’en-
carrega de la conductància del potassi en les fibres nociceptores Aδ 
i C [46]. Fins i tot hi ha autors que han suggerit que el receptor σ1 
podria ser de fet una subunitat auxiliar d’aquests tipus de canal [47]. 

1.4. Canals de potassi activats per calci
A més dels canals de potassi dependents de voltatge, el receptor σ1 
regula els canals de potassi de baixa conductància (SK) activats per 
calci [48]. Aquests canals produeixen hiperpolarització de la mem-
brana secundària al increments de calci produïts per potencials d’ac-
ció repetits, reduint alhora la entrada de calci a través del receptor del 
NMDA. S’ha descrit que l’agonista (+)-pentazocina potencia les res-
postes induïdes per NMDA per inhibició dels canals SK en cèl·lules 
piramidals de l’hipocamp de rata [48]. De totes maneres, resultats 
controvertits amb altres lligands i en altres àrees cerebrals fan difícil 
generalitzar aquesta interacció. 
 
1.5. Canals de calci dependents de voltatge
S’ha proposat la interacció entre els receptors σ1 i els canals de calci 
dependents de voltatge endògens expressats a la línia de ganglis reti-
nals RGC-5 [49,50]. L’agonista SKF-10047 podia bloquejar aquestes 
corrents de calci a la línia cel·lular i també en cultius primaris de 
ganglis retinals de rata. Aquesta interacció s’ha pogut trobar en altres 
territoris, com a les neurones de ganglis cervicals, i per els canals de 
calci dependents de voltatge de tipus N, L, P/Q y R [51]. 

1.6. Canals de calci activats per lligands
La interacció del receptor σ1 amb el receptor del NMDA s’ha estu-
diat amb bastant profunditat [52-54]. L‘activació dels receptors σ1 
comporta un augment de l’estat de fosforilació del receptor de l’NM-
DA,  que implica a nivell bioquímic un augment de la seva activitat, 
amb entrada de calci extracel·lular i, a nivell de comportament, un 
augment de la percepció del dolor. Recentment, s’ha descrit una inte-
racció física directa del receptor σ1 amb el segment C-terminal de la 
subunitat NR1 del receptor del NMDA [55]. Aquesta interacció física 
també modula la relació entre els receptors opioides i l’activitat del 
receptor NMDA [56, 57].  Els treballs del Dr. Garzón de l’Institut Ca-
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jal de Madrid i amb qui col·laborem des de fa anys han estat cabdals 
per entendre aquesta interrelació. L’activació del receptor mu opioide 
fa que el receptor σ1 s’associï amb el receptor NMDA, potenciant 
la seva activitat i en conseqüència posant en marxa mecanismes de 
control negatiu de l’activitat mu opioide. El grup del Dr. Garzón ha 
demostrat com els antagonistes del receptor σ1 disminueixen aques-
ta associació, augmentant l’analgèsia opioide i reduint el desenvolu-
pament de la tolerància. Aquests estudis també han permès entendre 
perquè l’activació del receptor σ1 és pronociceptiva, ja que la major 
associació impedeix la regulació del receptor NMDA per reguladors 
negatius del mateix, com ara la calci-calmodulina, per tant produint 
l’augment de l’activitat NMDA, entrada de calci i augment de la sen-
sibilització. Totes aquestes evidències també suggereixen un paper 
del receptor σ1 en la regulació de la plasticitat sinàptica. El receptor 
del NMDA intervé en diferents formes de plasticitat, incloent la po-
tenciació a llarg termini i la sensibilització central, fenòmens que es 
troben a l’arrel de processos de facilitació del dolor com són la hipe-
ralgèsia i l’alodínia [58, 59].

2. Interacció amb receptors acoblats a proteïnes G (GPCR) i 
maquinària intracel·lular associada
Varies de les proteïnes que es sap s’associen amb el receptor σ1 són re-
ceptors acoblats a proteïnes G clarament involucrats en el dolor com 
són el receptor cannabinoid CB1 i els receptors mu opioides [60,61]. 
El grup de Kim va demostrar una interacció física entre els receptors 
σ1 i els mu opioide, amb conseqüències funcionals [60]. Similar-
ment als receptors mu opioides, s’ha descrit una interacció física i 
funcional amb els receptors CB1 [61]. Els receptors per a cannabi-
noides també juguen un paper en l’analgèsia i s’ha demostrat que es-
tan distribuïts tant a nivell perifèric com central en regions importants 
per a la transmissió del dolor [62]. En realitat, actualment es consi-
dera que els receptors σ1, els mu i els NMDA, per una banda, i els σ1, 
CB1 i NMDA per una altra, formen complexes multiproteics, dels 
quals també forma part la  histidine triad nucleotide binding protein 1 
(HINT1). Els inhibidors de la HINT1 també augmenten la analgèsia 
de la morfina i redueixen la tolerància a la mateixa [63]. De fet, també 
s’ha descrit la interacció física entre el receptor  σ1 i la HINT1 [64]. 
 
Els nociceptors s’activen per mediadors com el glutamat, la bradicini-
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na i la substància P que actuen mitjançant GPCRs acoblats a proteïnes 
Gαq. Aquestes proteïnes Gαq condueixen a l’activació de la cascada 
de segons missatgers intracel·lulars per mediació de la fosfolipasa C 
(PLC), que porta a l’alliberació de calci dels seus magatzems intracel-
lulars [65]. La capacitat dels receptors σ1  de modular aquesta via, 
i així de manera indirecta, de tots els GPCRs acoblats a la via de 
senyalització PLC-inositol trifosfat (IP3)-calci, representa un altre 
vincle entre el receptor σ1 i la modulació del dolor.  L’activació dels 
receptors σ1 estimula la PLC per produir  IP3 [66], que alhora promou 
la sortida de calci del reticle al citoplasma per mediació del’activació 
dels receptors d’IP3 i també a la mitocòndria a traves del MAM [67]. 
L’activació dels receptors σ1 disminueix la seva interacció amb altres 
proteïnes del reticle, com ara l’ankirina i la BiP, mentre que augmenta 
la interacció amb el receptor de l’IP3, facilitant el flux de calci. Aquest 
increment de calci es pot revertir amb un antagonista del receptor σ1 
[68].

MODULACIÓ FARMACOLÒGICA DELS RECEPTORS 
SIGMA-1. AGONISTES I ANTAGONISTES

Els lligands del receptor σ1 els classifiquem en agonistes i antagonis-
tes, tot i que aquí aquesta classificació és molt més difusa que quan 
parlem d’altres dianes terapèutiques com ara un GPCR. Recordem tal 
i com hem esmentat, que els receptors σ1 no tenen un sistema propi 
de transducció de senyal associat al propi receptor, sinó que modulen 
l’activitat, i per tant, la transducció de senyals de les dianes amb les 
que s’associa. Per tant, ens trobem amb paradoxes a la literatura on  
substàncies classificades com agonistes es comporten igual que els 
antagonistes o que la mateixa substància, en funció de la concentra-
ció, pugui manifestar efectes contraris. El que és cert es que mol-
tes vegades utilitzem antagonistes perquè bloquegen els efectes dels 
agonistes i viceversa. Això ens serveix, junt amb les aproximacions 
genètiques, com es la utilització d’animals knock-out pel receptor σ1 
(KO σ1), per assegurar la implicació del receptor σ1 en el fenomen 
observat. Sobre tot a partir dels treballs del grup del Dr. Garzón, ja 
esmentats, coneixem millor les bases moleculars que expliquen què 
estan fent els agonistes i els antagonistes a nivell de la interacció del 
receptor σ1 amb el receptor del NMDA, però encara queda camí per 
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recórrer en la caracterització de la funcionalitat dels lligands del re-
ceptor σ1. 

A causa de l’ampli espectre d’efectes moduladors dels receptors σ1 i 
de la seva distribució relativament amplia en el sistema nerviós cen-
tral i en òrgans perifèrics, s’han proposat un gran nombre de possibles 
aplicacions terapèutiques pels fàrmacs que interactuen amb aquest re-
ceptor [9, 15, 69, 70]. Encara que moltes d’aquests indicacions propo-
sades són en l’àmbit neuropsiquiàtric, per exemple, l’esquizofrènia, 
la depressió, i les drogodependències [36, 71-73], algunes indicacions 
suggerides no hi tenen res a veure, com ara la cardioprotecció [74] o el 
càncer [75]. Encara que el paper del receptor σ1 en cadascun d’aquest 
camps terapèutics mereixeria una revisió complerta, tant llarga com la 
que estic fent, em centraré en el camp del dolor, que es en el que tenim 
una evidència més de primera mà.

ANTAGONISTES SIGMA I ANALGÈSIA

El paper del receptor σ1 en la modulació dels processos nociceptius 
s’ha estudiat des de fa més de 20 anys. Al principi es van utilitzar ei-
nes farmacològiques poc selectives, fàrmacs amb afinitat pel receptor 
σ1 però amb afinitat per altres dianes, el que feia difícil generalitzar 
alguns resultats. Entre aquests fàrmacs trobem l’haloperidol, amb afi-
nitat nanomolar pel receptor D2 de dopamina, però també per recep-
tor σ1, i altres pertanyent a diferents classes terapèutiques, com ara 
antidepressius (fluvoxamina, sertralina i altres), antitussígens (car-
betapentà i dextrometorfà), analgèsics (pentazozina) i fàrmacs pel 
tractament de la malaltia d’Alzheimer com el donepezil. L’halope-
ridol actua com antagonista, mentre que fluvoxamina, carbetapentà, 
dextrometorfà, pentazozina i donezepil ho fan com agonistes [76]. 
L’aparició de productes quelcom més selectius pel receptor, alguns 
dels quals van arribar a proves clíniques en patologies neuropsiquià-
triques, com ara la igmesina (depressió i malaltia d’Alzheimer), la pa-
namesina (esquizofrènia), la siramesina (ansietat), el rimcazol (tras-
torns psicòtics) i l’eliprodil (traumatisme cranial i ictus), entre altres, 
ens va proporcionar noves eines, encara que alguns d’aquests fàrmacs 
tenien encara poca selectivitat, sobre tot amb respecte al receptor σ2. 
Molts d’ells són productes subòptims des del punt de vista farmaco-
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cinètic i fisicoquímic, el que fa que no quedi clar si la seva falta de 
progressió en clínica fos deguda a la diana o al propi compost. Altres 
productes, com els antagonistes NE-100, BD-1047 i  BD-1063 i els 
agonistes PRE-084, SKF-10,047 i l’isòmer dextrorotatori de la pen-
tazozina o (+)-pentazozina són accessibles a nivell comercial i han 
estat àmpliament utilitzats pels investigadors per esbrinar el paper del 
receptor σ1 en el camp del dolor. Malgrat tot, alguns d’ells encara 
tenen problemes de selectivitat, el que fa perilloses les generalitza-
cions a partir de les dades d’un sol compost. L’aparició del compost 
d’Esteve E-52862, també conegut com S1RA i ara, després de l’acord 
de llicència del compost a la companyia Mundipharma-Purdue com 
MR-309, ha resultat una eina molt útil per poder valorar el paper dels 
receptors σ1 en una determinada patologia, ja que te una alta selecti-
vitat pel receptor σ1 (Ki = 17 nM) i una gran selectivitat amb respecte 
a moltes altres dianes, incloent el receptor σ2, pel qual manifesta una 
selectivitat de més de 500 vegades [77]. 

El nostre coneixement del potencial dels antagonistes del receptor σ1 
en el tractament del dolor i dels mecanismes pels quals aquests fàr-
macs fan els seus efectes es pot agrupar en dos grans apartats, d’una 
banda la modulació de la analgèsia opioide i per altra, els efectes dels 
antagonistes per si mateixos en diferents tipus de dolor, sobre tot els 
de naturalesa neuropàtica, però també en altres de diferent etiologia, 
com són el dolor inflamatori, el visceral, el orofacial, l’isquèmic i el 
post-operatori.

1. Modulació de la analgèsia opioide
Les primeres evidències de la participació del receptor σ1 en analgèsia 
van venir de la mà dels treballs de Chien i Pasternak, als anys 90. Van 
demostrar que el receptor σ1 produïa un control inhibitori tònic sobre 
la antinocicepció induïda pels receptors opioides. Els agonistes del 
receptor σ1 inhibien la antinocicepció de la morfina. En canvi els an-
tagonistes i els oligonucleòtids antisentit augmenten aquests efectes 
de la morfina, així como de molts agonistes de receptors opioides mu, 
kappa i delta [78-81]. Aquesta inhibició i potenciació no era produïda 
per la interacció física dels lligands σ1 amb els receptors opioides, 
però sí que s’ha vist que els antagonistes, i no els agonistes, mouen 
la corba dosis resposta de l’estimulació induïda pels agonistes mu 
opioide de la unió de [35S]-GTPγS en un factor de 3-10 vegades a la 
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esquerra, indicant un augment de la transducció de senyal induïda 
pel agonista mu opioide [60]. Com he comentat abans, els antagonis-
tes del receptor σ1 poden augmentar la analgèsia opioide alliberant 
els receptors mu opioides de la influència negativa dels receptors del 
NMDA. Alhora, treballs realitzats a Esteve i per col·laboradors han 
demostrat que els antagonistes σ1 restauren l’analgèsia opioide en 
animals tolerants [82, 83]. En relació al lloc d’acció, aquesta modu-
lació de la antinocicepció produïda pels opioides té lloc tant a nivell 
central, principalment supraespinal, com a nivell perifèric. L’ago-
nista (+)-pentazozina disminueix l’analgèsia opioide en el model 
del tail-flick en el ratolí quan s’injecta a la substància gris peria-
queductal, al locus coeruleus o a la medul·la rostroventral. Al con-
trari, l’antagonista haloperidol i oligonucleòtics antisentit injectats a 
la medul·la rostroventral incrementen la analgèsia de la morfina [84, 
85]. A nivell perifèric, els antagonistes BD-1063, BD-1047, NE-100 
i E-52862, que no tenen efecte sobre la nocicepció mecànica quan 
s’administren per via intraplantar, potencien els efectes de dosis in-
actives de la morfina [30, 86]. Resultats similars es troben amb altres 
opioides com el fentanil, l’oxicodona, la buprenorfina, el tramadol i, 
fins i tot, amb l’opioide perifèric loperamida. Els efectes dels antago-
nistes desapareixen quan s’administren conjuntament amb l’agonis-
ta PRE-084. Aquesta dada, a més de la potenciació de l’efecte de la 
morfina tant administrada localment o sistèmica en els ratolins KO σ1 
verifiquen el paper del receptor en aquests efectes. Resultats obtinguts 
al nostre laboratori corroboren àmpliament aquests conceptes. Així, la 
administració de loperamida no té efecte per si mateixa en la prova 
del tail-flick en rates, però es veu fortament potenciada si s’administra 
combinada amb l’E-52862. La naturalesa perifèrica de la interacció es 
confirma perquè pot ser bloquejada per la administració sistèmica de 
l’antagonista opioide perifèric naloxona metiodida [87]. 

És molt important esmentar que l’increment de la potencia analgèsica 
dels opioides quan es co-administren amb els antagonistes del recep-
tor σ1 no està associada a un increment dels efectes secundaris. Per 
exemple, en estudis fets al nostre laboratori, l’antagonista E-52862 
potencia l’analgèsia de diferents opioides a la prova del tail flick en el 
ratolí, un efecte que desapareix en el ratolí KO σ1. En canvi, la depen-
dència física, la inhibició del trànsit intestinal i la midriasi no es van 
afectar i, fins i tot, alguns efectes negatius de la morfina es van veure 
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disminuïts amb la co-administració del E-52862, com són la toleràn-
cia i el rewarding [82]. Aquestes dades fonamenten l’aplicació dels 
antagonistes σ1 com a teràpia adjuvant del tractament amb fàrmacs 
opioides.

2. Antagonistes σ1 pel tractament del dolor neuropàtic
El dolor neuropàtic es defineix per la IASP com aquell ‘dolor cau-
sat per una lesió o malaltia del sistema nerviós somatosensorial, ja 
sigui perifèric o central’. Aquest tipus de dolor és de tipus crònic i 
pot ser extraordinàriament intens e incapacitant pels pacients. Molts 
dels pacients són insensibles als antiinflamatoris no esteroïdals i tenen 
relativa resistència als opioides. És un dels tipus de dolor en el que la 
manca de tractaments segurs i efectius és mes palesa i és un repte en 
la cerca de nous fàrmacs analgèsics [88]. 

Els estudis amb nous antagonistes selectius del receptor σ1, així com 
l’ús ampli del ratolí KO σ1 han permès afirmar que el receptor σ1 
és un participant crític en la modulació del comportament dolorós 
en condicions de sensibilització i cronicitat, el que suporta l’ús dels 
antagonistes σ1 per aquest tipus de dolor [70, 89]. El ratolí KO σ1 té 
una percepció normal i respon normalment a estímuls de naturalesa 
diferent, com ara mecànics, tèrmics i químics. Així doncs, l’absència 
del receptor no interfereix en la percepció d’alguns dels estímuls que 
apliquem en els models farmacològics [77, 90, 91]. En canvi, el ra-
tolí KO σ1 te reduïda la resposta bifàsica a la injecció intraplantar de 
formalina [90], així com l’alodínia mecànica per administració intra-
plantar de capsaïcina [92]. Ja en models més específics de neuropatia, 
la hipersensibilitat mecànica i al fred induïda pel paclitaxel [93] o 
be per lligadura parcial del nervi ciàtic (PSNL) [91] es troben molt 
disminuïdes en els  ratolins KO σ1. Els antagonistes σ1 no modifi-
quen la percepció del dolor en models clàssics de nocicepció tèrmica 
(tail flick o hot plate) o mecànica (paw pressure test) [86,91], però en 
canvi en situacions de sensibilització reprodueixen el comportament 
observat en el ratolí KO σ1. L’haloperidol i els seus metabòlits amb 
activitat antagonista σ1, així com l’E-52862 inhibeixen el dolor pro-
duït per la formalina [77, 94] i també la sensibilització produïda per 
la capsaïcina en els ratolins [77, 95]. Els antagonistes σ1 també ma-
nifesten efectes beneficiosos en els models de paclitaxel [93] i PSNL 
[77]. En un model d’autoadministració, els animals amb neuropatia 
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per PSNL i no els animals sham (es a dir, operats però sense lligadura 
parcial del nervi) es autoadministraven E-52862, amb una reducció de 
les mesures d’hipersensibilitat, així com una millora del component 
emocional negatiu associat al dolor, mesurat com la preferència per 
una solució de sucrosa al 2%. L’absència d’autoadministració als ani-
mals sham indica la manca de efectes reforçants del producte, el que 
es un avantatge important respecte a analgèsics amb acció reforçant 
com ara els opioides [96]. 

A nivell molecular, l’activació del receptor σ1 s’ha associat amb l’ac-
tivació de la extracellular signal-regulated kinase (ERK) a la medul-
la espinal, cosa que s’ha posat de manifest en diferents models de 
dolor neuropàtic, com ara la constricció crònica dels ganglis de l’arrel 
dorsal, el ja esmentat model de PSNL i a la neuropatia induïda per 
paclitaxel [91, 93, 97]. En particular, la fosforilació de la ERK a la 
medul·la espinal s’associa amb alodínia mecànica i al fred en els di-
ferents models animals de dolor neuropàtic. En concordança, el ratolí  
KO σ1, el qual mostra alodínia al fred i mecànica reduïda i alodínia 
absent en aquests models de neuropatia, també mostra una reducció 
de la fosforilació de la ERK a la medul·la espinal [91, 93]. L’activació 
de la ERK porta com a conseqüència la fosforilació de la subunitat 
NR1 del receptor de l’NMDA, augmentant la seva activitat durant la 
neuropatia. Sabem alhora que el receptor σ1 modula la activitat del re-
ceptor NMDA ja que, d’una banda el receptor σ1 s’associa físicament 
amb el receptor NMDA, controlant la seva influència negativa sobre 
l’activitat del receptor mu opioide [83], que els agonistes del receptor 
σ1 augmenten la fosforilació d’NR1 induïda per dolor, mentre que els 
antagonistes fan el contrari [53] i que els lligands σ1 són capaços de 
modular la entrada de calci a través del receptor d’NMDA [52]. Per 
tant, cobra molt sentit la hipòtesi de que els receptors σ1 modulen 
l’activitat dels receptors d’NMDA a les neuropaties, i que els antago-
nistes del receptor σ1 en aquest context funcionarien principalment 
contrarestant l’activació dels receptors d’NMDA.

En concordança amb aquests resultats, el fenomen de wind-up espinal 
com a resposta a l’estimulació repetida de fibres C està reduït en el 
ratolí KO σ1 i també en ratolins salvatges tractats amb antagonistes σ1, 
el que indica un paper del receptor en els mecanismes de sensibilitza-
ció central i plasticitat sinàptica [77, 91, 98]. 
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Tots aquests resultats, en el seu conjunt, són consistents en el paper 
del receptor com un element modulador en els mecanismes que con-
dueixen a la sensibilització en el dolor de tipus neuropàtic, així com 
una nova diana per fàrmacs pel tractament d’aquest tipus de dolor. 

3. Antagonistes σ1 pel tractament del dolor inflamatori
El dolor inflamatori es tracta principalment amb antiinflamatoris no 
esteroïdals (AINEs), paracetamol, glucocorticoides i, en casos ex-
trems, opioides. La resposta inflamatòria aguda es pot controlar rela-
tivament be amb aquests fàrmacs, però la utilitat d’aquests fàrmacs en 
el dolor associat a la patologia crònica, com ara a l’artrosi o l’artritis 
reumatoide, es mes aviat limitada i, per tant, hi ha una necessitat mè-
dica important en el tractament del dolor inflamatori crònic. 

La participació del receptor σ1 en el dolor de tipus inflamatori te una 
història bastant recent, a partir de dades en models animals utilitzant 
el ratolí KO σ1 i amb lligands del receptor (veure [99] per revisió). La 
inactivació genètica del receptor σ1, al contrari del que passa en molts 
models de dolor de tipus neuropàtic, en les nostres mans no modifica 
la hipersensibilitat produïda per la carragenina o pel complete Freund 
Adjuvant (CFA) [100]. Això no es sorprenent, ja que el dolor de tipus 
neuropàtic i l’inflamatori tenen diferències fisiopatològiques impor-
tants. El dolor inflamatori està causat per la sobreproducció de media-
dors, com ara la bradicinina,  prostaglandines, leucotriens, serotonina, 
histamina, substància P, adenosina, citocines, entre altres, mentre que 
el dolor neuropàtic es deu principalment al dany directe sobre nervis 
perifèrics, que comporta una activitat contínua dels nociceptors i la 
conseqüent sensibilització perifèrica i central [101]. Malgrat tot, l’ad-
ministració d’antagonistes σ1 és efectiva en aquests models de dolor 
inflamatori. Per exemple, l’E-52862 té efectes antihiperalgèsics simi-
lars a ibuprofè o celecoxib en el model de carragenina, model agut de 
dolor inflamatori i també en el model crònic de CFA. Al contrari que 
els antiinflamatoris no esteroides, aquest efecte te lloc sense activitat 
antiinflamatòria, ja que l’edema induït per la carragenina no s’afecta 
en el ratolí KO σ1 i tampoc pel tractament amb E-52862 o BD-1063 
en animals salvatges [100, 102].

Els mecanismes moleculars dels efectes dels antagonistes del receptor 
σ1 en aquest tipus de dolors s’han explorat només de manera parcial. 
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S’ha explicat la inhibició de la hiperalgèsia tèrmica i mecànica indu-
ïda per zimosan per part del antagonista σ1 BD-1047 com una inhibi-
ció de l’activació tant de les neurones espinals, mesurada com immu-
noreactivitat a Fos, PKC, i fosforilació d’NR1 depenent de PKC, com 
microglial, mesurada com inhibició de l’activació per fosforilació de 
la MAPK p-38 i immunoreactivitat a IL-1β [103]. S’han proposat 
altres mecanismes per explicar l’efecte dels antagonistes σ1, com la 
modulació de l’alliberament de calci induït per bradicinina [68] o la 
modulació de la senyalització de l’NO [104]. 

Una conseqüència interesant dels estudis que s’han fet al voltant del 
dolor de tipus inflamatori es la extraordinària rellevància del compo-
nent perifèric de la modulació dels receptors σ1 [102].  L’estratègia de 
desenvolupar nous fàrmacs que no actuïn a nivell central o de fàrmacs 
que es puguin administrar localment pot permetre reduir els efectes 
secundaris associats al pas al sistema nerviós central a traves de la 
barrera hematoencefàlica. El grup del Dr Baeyens a Granada ha de-
mostrat que els receptors σ1 perifèrics són crítics per explicar la acció 
antinociceptive dels antagonistes σ1 en els models de dolor inflama-
tori. Per exemple, l’administració local, en aquest cas intraplantar, de 
diferents antagonistes σ1 podia reduir completament la hiperalgèsia 
induïda per carragenina, un efecte bloquejat per l’agonista PRE-084 
[102]. Com ja he esmentat, la densitat de receptors σ1 als ganglis de 
l’arrel dorsal és molt alta, el que concorda amb un paper rellevant del 
receptor en processos perifèrics. 

4. Antagonistes σ1 per altres tipus de dolor

4.1. Dolor visceral
El dolor de tipus visceral és molt freqüent i una de les principals cau-
ses de visita mèdica [105]. Els símptomes, mecanismes fisiopatolò-
gics i la resposta al tractament farmacològic són molt diferents a les 
que tenim al dolor de tipus somàtic [106]. Malgrat la seva importàn-
cia, s’ha fet poca recerca respecte al paper del receptor σ1 en el dolor 
visceral. El grup del Dr Baeyens a Granada va avaluar el models de 
dolor visceral induït per capsaïcina intracolònica [107]. Van observar 
que la capsaïcina intracolònica produïa diferents comportaments as-
sociats a dolor en el animal, així com hiperalgèsia mecànica referida 
a l’abdomen, tant en animals salvatges com als ratolins KO σ1, encara 
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que en aquests darrers els comportaments estaven reduïts a aproxima-
dament la meitat. Es van provar diferents antagonistes del receptor σ1, 
com ara el BD-1063, l’E-52862 i l’NE-100, els quals per via subcu-
tània van reduir el nombre de comportaments dolorosos i van revertir 
la hiperalgèsia mecànica a nivells basals en el ratolí salvatge. Aquests 
efectes no es van veure als ratolins KO σ1, el que un cop mes evi-
dencia que el mecanisme dels fàrmacs està lligat a la seva interacció 
amb el receptor σ1. Aquest mateix grup està treballat en altres models 
de dolor visceral, amb resultats molt interessants i que es publicaran 
molt aviat i que suporten el potencial ús d’antagonistes del receptor σ1 
en el tractament de la síndrome de dolor a la bufeta.

4.2. Dolor orofacial
Algunes de les condicions doloroses amb mes prevalença i debilitants 
venen de estructures innervades pel sistema trigeminal, es a dir, cap, 
cara, musculatura masticatòria, articulació temporomandibular i es-
tructures associades [108]. Aquests tipus de condicions són difícils i 
complexes de tractar, ja que el dolor és de per ell mateix complex i pot 
venir de moltes causes, tant físiques com psicològiques. 

El paper dels receptors σ1 en el dolor orofacial va ser estudiat per 
Kwon et al, que van descriure una disminució del comportament do-
lorós per l’administració de l’antagonista BD-1047 en un model de 
cefalea per l’administració intracisternal de capsaïcina a rates [109]. 
A més, l’antagonista BD-1047 reduïa la immunoreactividad de Fos i 
la fosforilació de la subunitat NR1 del receptor d’NMDA en el nucli 
trigeminal caudal. Donat que en el mal de cap, incloent la migra-
nya, hi ha activació del nucli trigeminal caudal, els autors proposen 
l’ús dels antagonistes σ1 pel tractament de les migranyes. De mane-
ra consistent, l’administració continuada intracisternal de l’agonista 
PRE-084 produeix activació del nucli trigeminal caudal, amb aug-
ment de la immunoreactivitat a Fos i ΔFosB i fosforilació del recep-
tor d’NMDA i de la ERK, tot correlacionat amb un increment dels 
comportaments d’empolainament i rascat per part dels animals [110].  
Els autors també hipotetitzen que els neuroesteroides poden ésser de-
sencadenants de la migranya en humans, que com sabem es al voltant 
de 3 cops mes freqüent en dones que en homes, i que molt habitual-
ment produeix dolor durant la fase peri-menstrual, on els nivells de 
progesterona, que com he esmentat és un antagonista del receptor σ1, 
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són baixos [111]. En concordança amb aquesta hipòtesi, la injecció de 
progesterona redueix els símptomes de la migranya tant en humans 
com en animals [112, 113], mentre que els neuroesteroides agonistes, 
com la dehidroepiandrosterona, són pronociceptius [114]. Altres au-
tors han mostrat l’activitat de l’antagonista del receptor σ1 BD-1047 
en el model de dolor orofacial per formalina, el que reforça el paper 
del receptor σ1 en el dolor desenvolupat en aquest territori [115, 116].

4.3. Dolor isquèmic
S’ha demostrat recentment la contribució dels receptors σ1 perifèrics 
en el dolor isquèmic en un model d’alodínia mecànica induïda per 
trombosi a la rata. Els autors demostren que l’expressió del receptor 
σ1 està incrementada a la pell, al nervi ciàtic i als ganglis de l’arrel 
dorsal 3 dies després de la inducció del trombus. Sembla ser que en 
aquest model el receptor σ1 es troba acoblat amb els acid-sensing ion 
channels (ASICs) i amb receptors purinèrgic P2X, ja que l’antago-
nista σ1 BD-1047 actua de manera sinèrgica amb el bloquejant ASIC 
amilorida i amb l’antagonista P2X TNP-ATP [44]. 

4.4. Dolor post-operatori
Treballs fets al nostre laboratori han involucrat al receptor σ1 en el 
dolor post-operatori, utilitzant el model d’incisió plantar [117]. No es 
van observar diferències en l’adquisició d’hiperalgèsia tèrmica quan 
es van comparar ratolins salvatges en els ratolins KO σ1, però sí que 
l’alodínia mecànica revertia abans en aquests darrers, amb una re-
ducció de la immunoreactivitat a c-Fos a l’asta dorsal ipsilateral de la 
medul·la espinal  als 4 dies de l’operació. L’antagonista E-52862 va 
inhibir la hipersensibilitat en animals operats salvatges (i no ens els 
KO σ1) d’una manera semblant a la morfina, mentre que l’ibuprofé i 
el celecoxib es van quedar curts en un model que és molt rigorós. Així 
doncs, aquests resultats suggereixen el possible ús d’antagonistes σ1 
en el dolor post-operatori.
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CONCLUSIONS I FUTURES DIRECCIONS

Tots els efectes farmacològics reportats amb els lligands del receptor 
σ1, pronociceptius en el cas dels agonistes i antinociceptius en el cas 
dels antagonistes, són consistents amb un paper del receptor σ1 en 
els processos de sensibilització central i a la hipersensibilitat al dolor 
i clarament suggereixen un potencial dels fàrmacs antagonistes pel 
tractament de dolors de tipus neuropàtic, però també en altres tipus de 
dolor, com pot ser el dolor inflamatori, visceral, isquèmic, postope-
ratori i orofacial. Els primers resultats obtinguts en estudis clínics de 
fase II amb l’antagonista E-52862 d’Esteve estan demostrant eficàcia 
com a adjuvant al tractament opioide, i, molt important, en diferents 
dolors de tipus neuropàtic, com són el post-herpètic, el diabètic, el 
post-operatori i l’induït per quimioteràpia. Tot això  està confirmant 
tota la informació preclínica generada amb l’antagonista. És, doncs,  
una bona notícia que una investigació preclínica extensa i acurada 
acabi tenint una traducció en clínica, avalant el potencial d’aquests 
compostos en un camp terapèutic tant necessitat de noves aproxima-
cions. S’ha postulat que els lligands dels receptors σ1 no tenen efectes 
per sí mateixos, però que en canvi modulen l’activitat dels sistemes 
de transducció de senyal que s’activen en altres sistemes en condi-
cions patològiques, quan les proteïnes diana prenen una conforma-
ció inestable propensa a la interacció amb el receptor σ1 [9, 14, 36, 
68]. Per tant, els lligands del receptor σ1 podrien comportar-se com 
a fàrmacs ideals, ja  que només serien eficaços en condicions patolò-
giques, però inactius en la condició sana. Aquest concepte és molt im-
portant en termes de seguretat, ja que un analgèsic ideal hauria de ser 
capaç de modificar els processos que desemboquen en la cronificació 
del dolor sense afectar las funcions fisiològiques normals. Al contrari 
d’analgèsics com els opioides, els antagonistes σ1 no modifiquen la 
percepció sensorial normal. De fet, en el cas dels antagonistes σ1 no 
s’han descrit efectes secundaris limitants en els estudis preclínics i, de 
moment, la clínica apunta a una bona tolerabilitat d’aquests compos-
tos. Els antagonistes σ1 no sols podrien ser útils per si mateixos, sinó 
que podrien també ser una part destacada d’una estratègia d’analgèsia 
multimodal, ja que potencien els efectes d’altres fàrmacs com ara opi-
oides, però sense incrementar significativament els efectes adversos. 
Encara queda molt camí per recórrer, però som realment optimistes 
en el sentit que d’aquí no masses anys, molècules amb acció selectiva 
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antagonista σ1 siguin accessibles per als nostres pacients i representin 
una innovació terapèutica realment rellevant. Queden per fer molts 
esforços, tant de la part de la investigació bàsica com de la investiga-
ció clínica per tal de fer possible això, però tots estem convençuts de 
que val la pena.

Moltes gràcies per la seva atenció.
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