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1. Resum  

 

Els fenòmens isquèmics com l’ictus fan que els astròcits experimentin una inflor 

sostinguda, la qual cosa activa el canal aniònic regulat pel volum (VRAC). Aquesta 

activació provoca l’alliberament de glutamat als espais extracel·lulars i contribueix a 

l’augment observat de les concentracions de glutamat en l’ictus. El glutamat 

contribueix al dany excitotòxic. L’administració d’inhibidors del VRAC en models 

animals d’ictus redueix l’alliberament intraisquèmic de glutamat i l’àrea d’infart 

cerebral. Tanmateix, els inhibidors utilitzats no tenen especificitat i mostren una mala 

penetració a través de la barrera hematoencefàlica (BBB). Recentment s’ha identificat 

que el canal VRAC està format per heteròmers de proteïnes LRRC8. Així doncs, ara és 

possible mesurar la seva funció en un sistema senzill com els oòcits de Xenopus 

mitjançant una pinça de tensió de dos elèctrodes o línies cel·lulars mitjançant 

citometria de flux. En aquest projecte ens proposem trobar nous inhibidors LRRC8 

específics i permeables a la BBB que es puguin utilitzar per a la teràpia de l’ictus. 

Proposem un enfocament integrat, multidisciplinari i iteratiu entre un grup de química 

mèdica, que sintetitzarà nous derivats de dos inhibidors del VRAC/LRRC8 coneguts 

(DCPIB i carbenoxolona) i un grup d’electrofisiòlegs/biòlegs cel·lulars que provaran els 

nous compostos en dos sistemes cel·lulars diferents. Els dos compostos seleccionats es 

prepararan i es modificaran mitjançant tècniques convencionals buscant una millora de 

la potència contra el VRAC i, sobretot, la selectivitat. Això inclourà la modificació 

estructural programada de fragments significatius en les seves molècules respectives 

mitjançant transformacions sintètiques ben establertes. Així mateix, en una nova 

posada a punt, un cop seleccionats els millors inhibidors, aquests compostos 

s’optimitzaran per a l’activitat en el sistema nerviós central, especialment amb 

l’objectiu d’un encreuament eficient de la BBB. Aquí, es buscarà un enfocament 

profàrmac. El nostre objectiu és trobar un o dos compostos que inhibiran selectivament 

el canal LRRC8/VRAC per provar en un model d’ictus de rosegadors. 
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2. Resultats  

 

Tasca 1. Configuració detallada del sistema de cribratge. 1r curs (gener-abril) 

Inicialment, es van proposar dos sistemes diferents per detectar inhibidors del canal 

VRAC. Les cèl·lules HAP1 deficients per a la proteïna LRRC8A (el component principal 

del canal VRAC) eren resistents a l’antibiòtic blasticidina, ja que no pot entrar a les 

cèl·lules. La nostra primera proposta va ser aplicar inhibidors del VRAC i veure si poden 

protegir les cèl·lules de tipus salvatge dels efectes citotòxics de la blasticidina. 

Tanmateix, l’inhibidor CBX no va ser capaç de protegir les cèl·lules HAP1 de tipus 

salvatge i fins i tot les va matar. Vam raonar que les cèl·lules HAP1 KO sense VRAC 

s’han adaptat a la manca de canal, mentre que una inhibició aguda matarà les cèl·lules 

independentment de la blasticidina. Per tant, no vam examinar els inhibidors 

mitjançant aquest assaig i només ens vam concentrar a mesurar l’activitat del canal 

mitjançant electrofisiologia. Així, hem utilitzat principalment oòcits de Xenopus que 

expressen proteïnes LRRC8 marcades amb GFP, tal com estava previst inicialment. A 

més, hem realitzat algunes mesures de pinçament de membrana de cèl·lules senceres 

en cèl·lules eliminatòries HEK293 LRRC8 que expressen proteïnes LRRC8, després de 

construir diferents plasmidis d’expressió. Finalment, també hem realitzat algunes 

mesures de pinçament de membrana de cèl·lules senceres en cultius primaris 

d’astròcits que expressen proteïnes endògenes, per demostrar que els inhibidors eren 

capaços d’inhibir el corrent VRAC als astròcits. Així, vam concloure que el sistema de 

cribratge s’ha configurat correctament. 
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Tasca 2. Cribratge dels inhibidors proporcionats pel grup MedChem 

Derivats de CBX 

S’han provat amb èxit fins a 13 derivats de CBX diferents (Fig. 1A). Entre ells, 

originalment destacaven l’MP037 i l’MP075. Tots dos compostos compartien la  

 

característica d’incorporar anells aromàtics a la llarga cadena de carboni que precedeix 

el carboxil (Fig. 1B). Curiosament, l’MP037 va tenir un efecte activador inesperat sobre 

el corrent VRAC (Fig. 1A). D’altra banda, i de manera molt interessant, l’MP075 va mostrar 

un fort augment de la inhibició del corrent VRAC (Fig. 1A). 

 

Després d’aquests resultats tan prometedors, nosaltres i els nostres companys vam decidir 

realitzar nous derivats basats en les característiques de l’MP037 i l’MP075. Per millorar-ne l’ús 

clínic potencial per al tractament de lesions isquèmiques al cervell, els nostres col·legues van 

incorporar-hi modificacions d’èster d’hidroxilamina amb un doble propòsit. D’una banda, 

aquestes modificacions haurien d’augmentar la permeabilitat de la BBB. D’altra banda, un cop 

al cervell, aquestes modificacions es podrien revertir per hidròlisi. Així, l’MP222 i l’MP228 es 

van obtenir a partir de les estructures de l’MP037 i l’MP075, respectivament. Curiosament, tant 

l’MP222 com l’MP228 van mostrar una activitat de bloqueig similar a CBX (Fig. 1A). Tanmateix, 

CBX MP037 MP075 

Fig. 1: A) Inhibició normalitzada dels diferents derivats de CBX provats. Els valors representats estan 
normalitzats a CBX. Es va realitzar la prova T-student per identificar diferències d’inhibició estadísticament 
significatives entre cada derivat individual i el compost CBX original. B) Representació esquemàtica 2D de 
diferents fàrmacs. El cercle vermell destaca les característiques especials. 

A 

B 
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atès que les modificacions d’èsters són transitòries, és just suposar un comportament similar 

d’aquests compostos als seus respectius originals (MP037 i MP075). 

 

Com que l’activació del canal no era l’objectiu del present projecte, els derivats MP037 i MP222 

es van descartar com a candidats, i l’interessant efecte d’activació del VRAC encara s’ha 

d’explorar. D’altra banda, vam seguir provant el prometedor derivat MP228. 

 

A continuació, l’MP075 i l’MP228 es van provar en línies cel·lulars HEK293T LRRC8 -/- que 

sobreexpressen la combinació 8A + 8E. Curiosament, tant l’MP075 com especialment l’MP228 

van mostrar un gran augment de la inhibició del VRAC (Fig. 2). A més, l’MP228 també s’ha 

provat en astròcits de cultiu primari i inhibeix l’activitat de l’activitat endògena del VRAC 

present a les cèl·lules (Fig. 2). 

 

 

Derivats de DCPIB 

S’ha realitzat un segon conjunt de proves de derivats basats en el potent bloquejador 

de canals DCPIB VRAC. Atesa l’experiència prèvia adquirida en experiments de derivats 

de CBX en què la introducció de grups bifenil va millorar l’efecte de bloqueig, es van 

sintetitzar i provar diferents derivats (MP349, MP351 i MP399) seguint aquest criteri. 

Malauradament, cap d’aquests compostos va millorar la inhibició de DCPIB (Fig. 3A). 

El resultat prometedor dels experiments de DCPIB prové del derivat MP286. El procés 

de síntesi de DCPIB és dur, específicament a causa de la presència d’un ciclopentà 

(Fig. 3B-esquerra). L’MP286 va simplificar molt la síntesi canviant el ciclopentà per una 

cadena de terbutil (Fig. 3B-centre). A més, el derivat MP286 va retenir completament 

els nivells d’inhibició del compost DCPIB original (Fig. 3A). Com s’ha indicat 

anteriorment, un altre aspecte important per a l’aplicació clínica d’aquests compostos 

Fig. 2. Augment de la inhibició d’MP075 i MP228 vs. CBX. A l’esquerra, experiments en cèl·lules HEK293T LRRC8-
/- que sobreexpressen LRRC8A+LRRC8E. A la dreta, relació corrent-tensió del corrent VRAC expressada de manera 
endògena en astròcits primaris amb o sense aplicació de l’inhibidor MP228. 
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és la permeabilitat de la BBB. Amb aquesta finalitat, es van introduir modificacions 

d’èster a la punta de l’extrem carboxil de DCPIB i MP286 i es van obtenir els nous 

derivats MP277 i MP300 (Fig. 3B-dreta). Tant l’MP277 com l’MP300 van mostrar una 

inhibició reduïda en comparació amb DCPIB (Fig. 3A). Tanmateix, tal com s’indica a la 

secció anterior de derivats de CBX, com que s’espera que les modificacions d’èster 

s’hidrolitzin, l’activitat funcional no s’hauria de veure afectada després de l’accés a 

l’SNC. Així, la síntesi optimitzada i les modificacions de la permeabilitat de la BBB de 

l’MP300 van donar forma a aquest derivat com un bon candidat. 

Així, a partir d’aquests estudis, vam decidir centrar-nos en dos compostos específics, el 

derivat de CBX MP228 i el derivat DCPIB MP300. Es van produir en quantitats 

adequades per a l’experimentació in vivo pel grup MedChem. 

 

Tasca 3. Prova d’un o dos inhibidors en un model d’ictus en rata 

Vam començar una col·laboració amb Anna Planas (CSIC), que és una experta líder en 

ictus i ja ha instal·lat al seu laboratori el procediment per obtenir un ictus en ratolins 

després de l’oclusió de l’artèria mitjana. S’han injectat els compostos i l’anàlisi dels 

efectes està en curs. Esperem que obtinguem els primers resultats d’aquí a uns mesos. 

 

Tasca 4. Identificació del lloc d’unió de l’inhibidor 

Tal com s’esmenta a l’informe intermedi, la identificació l’any 2018 de l’estructura cryo-

EM d’LRRC8A ofereix la possibilitat de predir llocs d’unió per als inhibidors del VRAC i 

predir-ne de nous basats en l’acoblament. Tot i que s’han publicat diverses estructures 

cryo-EM del canal LRRC8-VRAC, el lloc d’unió dels diferents bloquejadors de canals 

segueix essent desconegut. Desentranyar el lloc d’unió seria important per al disseny i 

l’optimització de nous inhibidors del canal VRAC, ja que permetria realitzar diferents 

estratègies, com per exemple experiments d’acoblament virtual. Per tant, en el present 

projecte molts esforços s’han centrat a abordar la identificació del lloc d’unió dels 

inhibidors del VRAC (ATP, DCPIB i CBX). 

 

Generació de variants mutants que alteren la sensibilitat de bloqueig 

Diversos estudis suggereixen que la regió de l’hèlix del porus (i/o residus propers) del 

canal LRRC8-VRAC està implicada en la unió de diferents bloquejadors de canals. 

Segons les estructures publicades del canal homohexàmer LRRC8A (8A), el residu 

R103 forma la constricció més estreta del porus (1-4). També es suggereix que 

aquesta característica sigui compartida per l’homohexàmer LRRC8D (8D) amb el residu 
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equivalent F143 (5). Curiosament, la mutació R103F de la subunitat essencial 8A va 

provocar una insensibilitat al corrent exterior d’ATP en coexpressió amb la isoforma 8C 

(1). A més, una estructura cryo-EM del canal 8A VRAC va suggerir que la constricció 

R103 és un actor clau del lloc d’unió de l’inhibidor de DCPIB (4). Així mateix, diversos 

estudis a Panx1 (un canal homòleg amb un perfil d’inhibició relativament similar) van 

trobar que la mutació de residus d’aquesta mateixa regió alterava la sensibilitat del 

canal a diferents fàrmacs (6, 7).  

 

Fig. 3: A) Inhibició normalitzada dels diferents derivats DCPIB provats. Els valors representats es normalitzen a 
DCPIB (racDCPIB). Es va realitzar la prova T-student per identificar diferències d’inhibició estadísticament 
significatives entre cada derivat individual i el compost DCPIB original. B) Representació esquemàtica 2D de 
diferents fàrmacs. El cercle vermell destaca les característiques especials. 

racDCPIB B MP286 MP300 

A 
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Tenint en compte aquests antecedents, vam decidir provar si la mutació R103F 8A 

podria alterar la sensibilitat de bloqueig a diferents inhibidors. Curiosament, R103F 8A 

va fer que el canal fos gairebé insensible a la inhibició del corrent exterior d’ATP en 

coexpressió amb la subunitat 8E de tipus salvatge (WT) als oòcits de Xenopus (Fig. 

4A). D’acord amb estudis anteriors, aquests resultats van suggerir que el residu R103 

és crític per a la unió d’ATP al canal LRRC8-VRAC. A continuació, vam decidir 

comprovar els possibles efectes en la sensibilitat de la mutació 8A R103F als inhibidors 

de CBX i DCPIB. De manera curiosa, aparentment ni la inhibició de CBX ni de DCPIB es 

va alterar al canal VRAC mutat R103F 8A (Fig. 4B). Com s’ha esmentat abans, estudis 

anteriors van suggerir que el residu R103 podria ser crític per a la unió de DCPIB (4). 

Tanmateix, els nostres resultats en oòcits de Xenopus van suggerir fortament que el 

residu R103 no formava part del lloc d’unió d’aquests bloquejadors clàssics del VRAC. 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Sensibilitat de bloqueig de la subunitat essencial 8A WT/R103F en coexpressió amb 8E. A) Quantificació a 
partir d’enregistraments TEVC en oòcits de Xenopus a una concentració extracel·lular de 2 mM d’ATP. B) Valors 
ajustats dels experiments de dosi-resposta de CBX realitzats ja sigui a la mutació WT 8A (WT) o a la mutació 
R103F 8A (R103F), ambdues en coexpressió amb 8E. Els experiments de dosi-resposta es van realitzar a 
concentracions creixents de CBX en µM: 10, 20, 50, 100. 

A B 
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Atès que el sistema heteròleg dels oòcits de Xenopus té nivells baixos de proteïna 

endògena 8A (8, 9), hem volgut excloure la possibilitat que els nostres resultats 

estiguessin alterats per aquests antecedents. Per tant, vam decidir dur a terme 

experiments similars en línies cel·lulars HEK293T LRRC8 -/-. Amb aquest objectiu, 

l’investigador postdoctoral Héctor Gaitán-Peñas va fer una estada curta de 3 mesos a 

l’Istituto di Biofisica – IBF de Gènova (Itàlia) per aprendre a realitzar proves 

d’inhibidors i experiments de pinçament de membrana al laboratori del Dr. Michael 

Pusch. D’acord amb els experiments d’oòcits, els enregistraments en línies cel·lulars 

HEK293T LRRC8 -/- que sobreexpressen WT/R103F 8A + 8E van donar resultats 

similars (Fig. 5A-B). Mentre que el corrent exterior WT 8A + 8E estava bloquejat per 

ATP extracel·lular (Fig. 5A-groc), la mutació R103F va provocar una insensibilitat a 

l’ATP del corrent exterior (Fig. 5B-groc). A més, les mutacions WT 8A i R103F 8A van 

ser inhibides de manera similar tant pels inhibidors de DCPIB com de CBX (compareu 

Fig.5: Enregistraments representatius que mostren l’evolució temporal de l’activitat actual en diferents solucions de 
bany que inclouen: verd (isotònic), blau (hipotònic), groc (hipotònic + ATP 2 mM) i vermell (hipotònic + DCPIB 10 
µM). Els punts corresponen a mesures a +75mV (blanc) i -75mV (negre). A) Combinació WT 8A + 8E VRAC. B) 
Combinació R103F 8A + 8E VRAC. 

B A 
WT 8A + 8E R103F 8A + 8E 

Fig.6: noves estratègies per desentranyar el lloc d’unió d’inhibició VRAC DCPIB/CBX. A) La variant Q97E-8E 
disminueix la sensibilitat DCPIB del canal VRAC. B) El derivat de MP496 és un potent inhibidor de l’activitat del 
canal VRAC. La figura mostra els valors normalitzats al nivell d’inhibició de DCPIB (racDPIB). 

A B 
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Fig.5A-vermell amb 5B-vermell). 

Els nostres resultats tant en oòcits com en línies cel·lulars suggereixen fortament que 

el residu R103 8A és crític per a la inhibició de l’ATP. D’altra banda, no es va poder 

detectar cap efecte aparent sobre la sensibilitat DCPIB ni CBX. Les estructures CEM 

publicades del canal s’han fet a partir d’homohexàmers de la subunitat essencial 8A (1, 

2, 3, 4) o isoforma 8D (5). A més, es suggereix que Panx1 tingui un conjunt 

homoheptamèric i, per tant, s’han realitzat experiments de bloqueig de sensibilitat 

dirigits al lloc d’unió en variants mutants que afecten tots els monòmers del canal (6, 

7). Se sap que el canal VRAC és un heterohexàmer format per diferents combinacions 

d’isoformes LRRC8. Així, és probable que els residus de diferents isoformes estiguin 

configurant el lloc d’unió del canal VRAC. Estudis recents de Panx1 van identificar 2 

residus de l’hèlix del porus (altament conservats al canal LRRC8-VRAC) que 

confereixen insensibilitat a CBX quan muten (7). Quan s’observa una alineació 

d’homologia, aquests residus corresponen a L96 i Q97 a la isoforma 8E del canal VRAC. 

Curiosament, L96 correspon a R103 a 8A. Així, probablement aquests residus podrien 

estar configurant la constricció més estreta del canal heteromèric 8A + 8E VRAC. 

Tenint en compte aquesta naturalesa heteromèrica, és possible que en mutar només el 

residu R103 de la subunitat 8A, no estiguem alterant significativament la forma del lloc 

d’unió DCPIB/CBX. Per tots aquests motius, hem desenvolupat dues noves variants 

mutants de la subunitat 8E (L96A i Q97E). Els primers resultats en oòcits de Xenopus 

que coexpressen aquestes noves variants amb WT 8A o R103F 8A suggereixen una 

disminució de la sensibilitat a la inhibició de DCPIB/CBX (Fig. 6A). Per tal de confirmar 

aquests resultats prometedors, actualment estem desenvolupant noves construccions 

per provar la sensibilitat de les variants L96A i Q97E 8E a la inhibició de CBX/DCPIB en 

línies cel·lulars HEK293T LRRC8 -/-. Si es confirmen aquests resultats, serien una 

evidència sòlida que dona suport a la identificació del lloc d’unió de la inhibició de 

DCPIB/CBX. 

 

Alternativament, considerem un altre enfocament per trobar el lloc d’enllaç. En 

col·laboració amb el grup MedChem, van desenvolupar la molècula ditòpica MP496, que 

conté un nucli d’afinitat per al canal VRAC (DCPIB) més un residu capaç de 

fotocreuament després d’una activació adequada amb llum UV. Podríem provar 

(Fig. 6B) que l’anàleg de fotocreuament de DCPIB també inhibeix el canal VRAC. Els 

experiments bioquímics es troben en curs.  
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3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Durant els darrers tres anys s’han sintetitzat un total de 20 derivats. Entre ells, dos 

compostos específics, MP228 i MP300, han mostrat un bon valor d’inhibició del VRAC 

en assaigs in vitro, per la qual cosa han estat seleccionats i produïts en quantitats 

adequades per a l’experimentació in vivo i enviats per a proves amb animals. A més, 

hem identificat un possible lloc d’unió dels inhibidors, que ajudarà en el 

desenvolupament de més inhibidors mitjançant les estructures LRRC8 disponibles. 

 

El compost MP228 és un derivat de la carbenoxolona. Aquest nou compost incorpora en 

la seva estructura un motiu difenil i un àcid hidroxàmic que substitueix l’àcid carboxílic 

original de la carbenoxolona. Aquest grup funcional facilitarà que el compost travessi la 

barrera hematoencefàlica. El compost MP300 és un derivat de DCPIB. En aquest cas, el 
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nou derivat no té centres quirals, per la qual cosa hem millorat la seva preparació en 

comparació amb el DCPIB original. A més, la cadena alquil superior té un grup èster 

que substitueix l’àcid carboxílic, la qual cosa ajudaria el compost a creuar la barrera 

hematoencefàlica. 

 

Idealment, tots dos compostos seleccionats haurien d’arribar al VRAC objectiu en 

models in vivo i mostrar activitat per reduir l’alliberament de glutamat dels astròcits. 
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1 publicació en preparació, sobre la preparació dels compostos menys actius, les seves 

característiques biològiques i SAR. 

 

1 publicació en preparació, sobre els detalls estructurals del lloc d’unió dels inhibidors 

del canal. 

 

Es preveu 1 patent sobre la protecció de les substàncies més actives i el seu paper en 

el tractament de la isquèmia. 

 

1 tesi doctoral (Marina Pedrola, Facultat de Farmàcia, UB) totalment desenvolupada. 

Després de superar totes les comissions, s’està redactant la memòria final i es preveu 

que la defensa es faci cap al 22 de març. Tractarà dels estudis químics relatius als 

enfocaments sintètics i la preparació dels compostos per a estudis SAR i proves in vivo. 


