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1. Resum  

 

El dolor neuropàtic central (DNC) després d’una lesió medul·lar (LME) es desenvolupa 

en més de la meitat dels pacients, i al voltant d’un terç d’aquests defineix el dolor com 

a intens. El DNC després d’una LME s’ha associat a deficiències en diverses àrees, com 

el funcionament físic i la mobilitat, l’activitat mental i cognitiva, la interacció social i la 

reintegració a la comunitat, la son, l’ocupació laboral i la qualitat de vida. A més, les 

persones que experimenten dolor després d’una LME mostren pitjor salut, menor 

satisfacció amb la vida i un risc més gran de patir depressió. Per fer front a aquest 

problema de salut, s’han utilitzat diversos tractaments farmacològics per alleujar el 

DNC. Tanmateix, els tractaments actuals solen ser ineficaços, perquè només es 

dirigeixen a un o dos dels diversos mecanismes que componen el DNC. Actualment, 

amb l’objectiu de dissenyar un enfocament terapèutic personalitzat, el tractament 

consisteix en un assaig i error de diferents estratègies, que inclouen antidepressius, 

antiepilèptics, agonistes GABA, anestèsics locals, antagonistes NMDA, cannabinoides i 

opioides. No obstant això, només un terç dels pacients hi respon en comparació amb el 

placebo i la millor estratègia farmacològica només redueix la intensitat del dolor en un 

20-30%, acompanyada sovint d’efectes no desitjats. 

 

En aquest context de manca de tractaments eficaços, cal desenvolupar noves 

estratègies farmacològiques no només per a l’alleujament del dolor neuropàtic, sinó 

també per a la prevenció de la seva cronificació. Entre les estratègies farmacològiques 

potencials dirigides a modular el dolor patològic es pot destacar l’ús de polifenols, ja 

que a la literatura científica es troben evidències preclíniques dels seus efectes 

antinociceptius. Entre les propietats que poden atribuir-se als polifenols i que poden 

explicar la modulació del dolor patològic destaquen les activitats antioxidants o 

d’eliminació de radicals lliures, immunomoduladores, neuroprotectores, 

antiapoptòtiques i reguladores de l’autofàgia. Tot i això, encara que diversos estudis 

s’han dirigit específicament a dilucidar els efectes dels tractaments polifenòlics en el 

desenvolupament del dolor neuropàtic, la majoria s’han realitzat en models preclínics 

no relacionats amb la LME, com el dolor neuropàtic perifèric, el dolor neuropàtic 

diabètic o la neuropatia alcohòlica. A més, encara que es disposa d’estudis sobre el 

tractament amb polifenols després d’una LME, la majoria s’han centrat en la 

recuperació motora o en la regeneració de la medul·la espinal, fet que comporta una 

manca d’informació malgrat els resultats prometedors sobre els seus efectes en la 
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modulació de processos fisiopatològics que també poden estar relacionats amb el 

desenvolupament del dolor neuropàtic. És per aquest motiu que el principal objectiu 

d’aquest projecte va ser estudiar els efectes preventius i analgèsics de dos extractes 

vegetals polifenòlics (GSE i CE) en el desenvolupament de DNC induït per lesió 

medul·lar en ratolins i comparar-ho amb els efectes de l’epigalocatequina-3-galat 

(EGCG), un dels polifenols més estudiats en el camp del dolor neuropàtic. Els extractes 

es van obtenir a partir de fonts vegetals utilitzant sèrum com a vehicle perquè la seva 

administració fos compatible fisiològicament. 

 

Després de la lesió medul·lar, es van avaluar els efectes del tractament repetit amb 

EGCG, GSE i CE sobre els comportaments de dolor neuropàtic (hiperalgèsia i al·lodínia) 

durant les fases aguda, intermèdia i crònica de la lesió medul·lar. Posteriorment, es va 

analitzar la gliosi i l’expressió de biomarcadors relacionats amb la sensibilització central 

tant a la medul·la espinal com a les estructures supraespinals implicades en el 

processament del dolor. En tots els experiments, també es va avaluar la seguretat 

farmacològica per assegurar la no presència de toxicitat dels tractaments. 

Per altra banda, a més de la problemàtica de manca de tractaments adequats, en el 

camp del dolor tampoc existeixen biomarcadors específics de dolor neuropàtic, que en 

facilitarien el diagnòstic. Avui dia, el diagnòstic es basa principalment en criteris clínics 

que sovint s’allarguen en el temps. En conseqüència, el dolor continua cronificant-se i 

es desencadena l’aparició de malalties psicològiques comòrbides com ara ansietat i 

depressió, que afecten dràsticament la qualitat de vida dels pacients. En aquest 

context, en aquest projecte també ens vam plantejar el desenvolupament de noves 

estratègies amb ús diagnòstic potencial per al dolor neuropàtic. Davant del fet que el 

dolor patològic és una malaltia complexa, l’ús de tècniques clàssiques de laboratori 

com les proves d’immunohistoquímica o de biologia molecular no eren la millor opció, 

així que vam utilitzar tècniques de química analítica, combinades amb la quimiometria i 

la intel·ligència artificial, per estudiar perfils moleculars complets com a possibles 

biomarcadors. Amb aquesta finalitat, es va induir dolor neuropàtic central, agut i crònic 

mitjançant lesió medul·lar en ratolins. El sèrum d’aquests ratolins es va analitzar 

mitjançant espectrometria de masses i posteriorment les dades resultants es van 

processar amb xarxes neuronals artificials. Aquesta metodologia també es va utilitzar 

per analitzar mostres de teixit nerviós, en aquest cas no tant per al seu ús diagnòstic, 

sinó per establir les bases de caracterització de dianes terapèutiques potencials 

presents en aquest teixit. 
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2. Resultats  

 

Tant l’administració preventiva de GSE com de CE durant la primera setmana posterior 

a la LME va donar lloc a l’atenuació del desenvolupament de l’al·lodínia mecànica i de 

la hiperalgèsia tèrmica durant la fase aguda sense pèrdua de pes ni presència de 

biomarcadors sèrics d’hepatotoxicitat o nefrotoxicitat, a diferència de l’EGCG, que sí 

que presentava indicis de toxicitat potencial. Els efectes antinociceptius dels dos 

extractes polifenòlics es van associar a la prevenció tant de la gliosi com de la regulació 

a l’alça dels algògens relacionats amb la sensibilització central i de diafonia neurona-

glia a la medul·la espinal. A més, els tractaments amb GSE i CE també van modular 

aquests processos fisiopatològics en estructures supraespinals com l’escorça cingulada 

anterior (CCA) i la substància grisa periaqüeductal (SGPA), relacionades amb la 

modulació del dolor. Per altra banda, mentre que l’administració repetida d’EGCG 

durant la tercera setmana després de la LME no va modular ni l’al·lodínia mecànica ni 

la hiperalgèsia tèrmica durant la fase intermèdia de la lesió, la mateixa pauta 

d’administració amb GSE o CE va modular aquestes respostes reflexes del dolor sense 

efectes associats de toxicitat sistèmica. A més, l’administració de CE va modular el 

comportament de tipus depressiu detectat als ratolins lesionats de la medul·la espinal a 

la fase intermèdia de la lesió. Finalment, l’administració repetida de GSE i CE durant la 

primera, tercera i sisena setmana després de la LME va prevenir el desenvolupament 

d’hiperalgèsia tèrmica i d’al·lodínia mecànica fins a la fase crònica de la lesió, sense 

efectes associats de toxicitat sistèmica, hepatotòxica o nefrotòxica. Els tractaments 

amb GSE i CE també van modular les alteracions afectivomotivacionals (anhedonia, 

depressió i ansietat) i la disminució de la interacció social desenvolupades en els 

animals amb LME crònica. Els efectes antinociceptius de GSE i CE es van associar no 

només amb la modulació de la microgliosi a la medul·la espinal, sinó també amb la 

modulació de l’astrogliosi i la diafonia neurona-glia en estructures supraespinals com la 

CCA, l’amígdala, l’SGPA dorsal i ventral i el bulb rostral ventromedial, així com amb la 

microgliosi a la SGPA ventral. En conjunt, els resultats d’aquest projecte suggereixen 

que una barreja de polifenols presents en extractes naturals pot ser una estratègia 

farmacològica adequada per prevenir o atenuar el desenvolupament del dolor 

neuropàtic induït per la LME, modulant no només les respostes reflexes del dolor (més 

relacionades amb la dimensió sensorialdiscriminativa del dolor), sinó també les 

respostes no reflexes del dolor (incloses en la dimensió afectivomotivacional del dolor). 

Aquests compostos no només exerceixen els seus efectes al lloc de la lesió modulant la 
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gliosi i l’expressió de biomarcadors relacionats amb la sensibilització central, sinó 

també en estructures supraespinals estretament relacionades amb l’expressió i la 

modulació del dolor neuropàtic central. 

 

Pel que fa a la combinació de tècniques de química analítica amb xarxes neuronals 

artificials, va permetre el desenvolupament de metodologies que discriminaven de 

manera ràpida i efectiva els sèrums procedents de ratolins amb dolor neuropàtic 

central dels seus respectius controls sense dolor, tant en la fase aguda com en la 

crònica de la lesió medul·lar. A més, es van observar diferències també en el patró 

metabòlic del teixit de medul·la espinal, tant en la comparació amb els controls en fase 

aguda i crònica com en la comparació entre les dues fases. Aquest últim resultat, si bé 

no és aplicable per al diagnòstic, si que ho és per determinar dianes terapèutiques 

específiques no només de dolor relacionat amb lesió medul·lar, sinó també específiques 

de la fase de la lesió. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Pel que fa al tractament amb els extractes obtinguts, els resultats del projecte 

suggereixen que la barreja de polifenols presents en els extractes naturals pot ser una 

estratègia farmacològica adequada per prevenir o atenuar el desenvolupament del 

dolor neuropàtic induït per lesions medul·lars. No només les respostes de dolor reflexes 

evocades, sinó també les respostes no reflexes en forma d’alteracions emocionals i de 

relació social. És així perquè aquests compostos no només exerceixen els seus efectes 

al lloc de la lesió de la medul·la espinal modulant la gliosi i l’expressió de marcadors 

relacionats amb la sensibilització central, sinó que també actuen sobre estructures 

supraespinals estretament relacionades amb l’expressió i la modulació del dolor 

neuropàtic central. És rellevant tenir en compte que aquests extractes s’han 

desenvolupat utilitzant una solució salina compatible fisiològicament amb organismes 

vius i demostrant en el seu conjunt absència de toxicitat sistèmica. 

 

Pel que fa els resultats de perfils moleculars, tal com es comentava més amunt, els 

resultats proporcionen una eina prometedora no només per al diagnòstic i seguiment 

del dolor neuropàtic derivat de la lesió medul·lar tant en la fase aguda com en la 
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crònica, sinó també per determinar biomarcadors específics i possibles dianes 

terapèutiques útils per dissenyar noves estratègies farmacològiques en un futur proper. 
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