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RESUM 
   

El dolor neuropàtic és degut a una malaltia que afecta al sistema somatosensorial, produint-se 

canvis en les vies nociceptives que alteren la conducció normal dels impulsos nerviosos. Es 

caracteritza per percebre com a estímuls dolorosos aquells que són innocus (al·lodínia), i per 

respondre de manera exagerada als dolorosos (hiperalgèsia). Durant l’última dècada, s’ha 

descobert que la patogènesi del dolor neuropàtic no es restringeix únicament a una activitat neuronal 

aberrant, sinó que també intervenen cèl·lules immunitàries i glials. L’activació d’aquestes cèl·lules 

al nervi lesionat, al gangli de l’arrel dorsal i a la mèdul·la espinal, contribueix al manteniment del 

dolor neuropàtic al produir i secretar mediadors proinflamatoris i substàncies algògenes que 

sensibilitzen i estimulen els nociceptors i les seves dianes sinàptiques. El sistema immune també 

allibera citocines antiinflamatòries i mediadors analgèsics, que contribueixen a reduir la 

sensibilització de les terminacions nociceptives i a limitar la resposta inflamatòria. Els opioides 

endògens produeixen efectes analgèsics, immunosupressors i antiinflamatoris a l’actuar sobre els 

receptors opioides expressats en neurones i cèl·lules immunitàries. La balança entre mediadors pro 

i antiinflamatoris serà decisiva per determinar la cronificació del dolor. En aquest treball es revisa la 

contribució del sistema immunitari en el desenvolupament i manteniment del dolor neuropàtic i el 

paper del sistema opioide endogen en la modulació de la resposta neuroinflamatòria.  

 

Paraules clau: dolor neuropàtic; dany nerviós; inflamació; cèl·lules immunes; opioides; receptors 

opioides 
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HIPÒTESIS 

 

La neuroinflamació induïda per un dany nerviós contribueix al desenvolupament i manteniment del 

dolor neuropàtic i aquesta resposta inflamatòria pot ser modulada pel sistema opioide endogen.   

 

OBJECTIUS 

 

L’objectiu principal d’aquest treball fou revisar el paper del sistema immunitari en el 

desenvolupament i manteniment del dolor neuropàtic i la contribució del sistema opioide endogen 

al procés neuroinflamatori.  

Els objectius específics van ser:  

1. La fisiopatologia clàssica del dolor neuropàtic  

2. La contribució de les cèl·lules immunes i glials a les manifestacions del dolor neuropàtic 

3. La contribució de determinades cèl·lules immunes a frenar la resposta neuroinflamatòria al 

teixit nerviós lesionat i produir efectes analgèsics. 

4. L’efecte de la neuroinflamació induïda per un dany nerviós sobre l’expressió dels receptors 

opioides en les cèl·lules immunes. 

5. L’efecte de la senyalització dels receptors opioides µ sobre la neuroinflamació. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

El dolor neuropàtic és degut a una lesió que afecta al sistema somatosensorial, alterant la 

transmissió fisiològica de l’impuls nerviós1. El coneixement i la comprensió dels seus mecanismes 

fisiopatològics són fonamentals per trobar dianes terapèutiques efectives pel seu tractament, ja que 

la majoria dels fàrmacs útils en el control del dolor nociceptiu són ineficaços en el tractament del 

dolor neuropàtic. Aquest tipus de dolor persisteix o s’intensifica durant setmanes, mesos o inclús 

anys, contribuint significativament a disminuir la qualitat de vida dels pacients2. 

Els tractaments clàssics pel dolor neuropàtic es centren en inhibir l’activitat neuronal aberrant 

desencadenada per la lesió nerviosa, ja que inicialment només es coneixia la implicació del sistema 

nerviós en la seva patogènesis. Durant la última dècada, s’ha produït un gran avenç en la 

comprensió d’altres mecanismes fisiopatològics que intervenen en el seu desenvolupament i 

manteniment, com la neuroinflamació induïda pel dany nerviós. Les cèl·lules immunitàries i glials 

activades alliberen mediadors proinflamatoris i substàncies algògenes que provoquen la 

sensibilització i l’estimulació dels nociceptors i les seves dianes3,4. Entendre la contribució de les 

cèl·lules immunitàries i glials al nervi lesionat, als ganglis de l’arrel posterior (dorsal root ganglia, 

DRG) i a la mèdul·la espinal, és fonamental per trobar estratègies terapèutiques que frenin la 

resposta inflamatòria, i subseqüentment alleugereixin el dolor neuropàtic. Paral·lelament, el principal 

mecanisme inhibitori que modula de manera fisiològica la transmissió nociceptiva i l’alliberació de 

neurotransmissors excitadors és el sistema opioide endogen. Aquest es distribueix tant a nivell del 

sistema nerviós central i perifèric, com a nivell del sistema immunitari, fet que li confereix efectes 

analgèsics, immunosupressors i antiinflamatoris5. 

2. ASPECTES GENERALS 

 

2.1 CONCEPTE DE DOLOR I FISIOLOGIA GENERAL DE LA NOCICEPCIÓ  

Segons l’Associació Internacional per a l’Estudi del Dolor (IASP), el dolor és una experiència 

sensorial i emocional desagradable associada a una lesió tissular real o potencial, o descrita com 

les manifestacions pròpies de la lesió.  

La transmissió del dolor s’inicia en els nociceptors, estructures sensorials especialitzades en 

detectar i codificar els estímuls nocius derivats d’una lesió tissular de la zona que innerven1. Els 

nociceptors són, en realitat, les terminacions perifèriques de neurones bipolars o pseudo-unipolars, 

en les quals el cos cel·lular es troba als DRG i les terminacions centrals penetren a la banya posterior 

de la medul·la espinal per fer sinapsis amb les neurones nociceptives de segon ordre6,7. Els 

nociceptors es localitzen a la pell, articulacions, músculs, teixit subcutani i vísceres6, i es classifiquen 

segons el tipus d’estímul que els activa (físic, químic o mecànic), la velocitat de conducció dels seus 

axons perifèrics (fibres C i fibres Aδ), i el seu contingut citoquímic. Aquest darrer criteri permet 
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diferenciar entre nociceptors no peptidèrgics i nociceptors peptidèrgics, aquests darrers els que 

contenen pèptids com la substància P i el pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina (CGRP)1.   

Com a diferència amb altres nociceptors sensorials activats per estímuls similars, com 

temperatura o pressió, els nociceptors es caracteritzen per tenir un llindar d’estimulació elevat i la 

seva activació sostinguda augmenta la sensibilitat al dolor al disminuir el llindar d’excitació1,7. La 

principal resposta fisiològica de la seva activació és la transformació de l’energia dels estímuls 

nociceptius en impulsos nerviosos, és a dir, en potencials d’acció que es transmeten fins a la 

medul·la espinal8. En estat de repòs, el potencial de membrana és electronegatiu però, davant la 

presència d’un estímul nociceptiu, aquest és detectat per molècules transductores específiques que 

provoquen l’obertura de canals iònics amb la despolarització neuronal. Quan aquesta arriba al llindar 

d’excitació del nociceptor, es generen els potencials d’acció que es propaguen per la fibra aferent 

primària fins a les neurones de la banya posterior de la medul·la espinal, primer nivell d’integració 

de la informació nociceptiva. Les neurones sensorials primàries transmeten la informació a les 

neurones de segon ordre mitjançant l’alliberació de neurotransmissors excitadors (glutamat, 

aspartat), purines (ATP) i neuropèptids (CGRP, substancia P) que s’uneixen als seus receptors post-

sinàptics1,8.  

Les neurones de segon ordre projecten la informació nociceptiva directament fins a 

estructures talàmiques o indirectament fent sinapsis primer amb les formacions reticle-bulbar o 

reticle-mesencefàlica. D’aquesta manera, el feix espinotalàmic, l’espinoreticular i 

l’espinomesencefàlic són les principals vies ascendents encarregades de transmetre la informació 

nociceptiva a les àrees supraespinals. La majoria de les neurones de les vies nociceptives 

ascendents fan sinapsis amb les neurones de tercer ordre dels nuclis talàmics, que projecten la 

informació nociceptiva cap a estructures corticals (escorça somatosensorial primària, secundària, 

insular posterior i cingular anterior), el que permet la percepció i localització concreta del dolor, així 

com cap al sistema límbic (nucli accumbens, amígdala i hipocamp) on es produeix la integració 

discriminativa-sensorial i afectiva-motivacional del dolor9.  

Les vies descendents inhibidores són rellevants en la modulació i integració de la informació 

nociceptiva, principalment, a la banya posterior de la medul·la espinal, però també al tàlem o 

l’escorça cerebral. Els sistema serotonínic, noradrenalínic, opioide i, en menor grau, dopamínic, 

formen part d’aquestes vies descendents i s’originen a la substància gris periquaeductal (SGPA), al 

locus coeruleus, al nucli magne del rafe (NMR) i a la medul·la rostro-ventral (RVM)10. LA SGPA, 

prèviament, rep projeccions de les principals àrees corticals implicades en el processament del 

dolor. La major part de les vies descendents formen part de l’eix SGPA-NMR-banya posterior de la 

medul·la espinal, i modulen l’alliberació de neurotransmissors excitadors per part de les 

terminacions de les fibres aferents primàries. Aquest control supraespinal de la transmissió 

nociceptiva a nivell de la medul·la espinal no sempre és inhibidor, ja que les projeccions 

descendents també poden ser excitadores i facilitar així la transmissió nociceptiva1,9. 
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2.2 EL DOLOR NEUROPÀTIC 
 

El dolor neuropàtic és degut a una lesió o malaltia que afecta al sistema somatosensorial i 

altera la transmissió fisiològica de l’impuls dolorós. Pot aparèixer com a conseqüència d’alteracions 

en el sistema nerviós perifèric (SNP) i central (SNC). La conseqüència més evident és que el sistema 

nociceptiu es comporta d’una manera anòmala amb una falta total de relació entre lesió tissular i 

dolor. Es diferencia del dolor nociceptiu en què aquest últim és el dolor causat per l’activació natural 

dels nociceptors perifèrics mitjançant estímuls mecànics, tèrmics o químics1. Els estudis 

epidemiològics mostren que el 7-8% dels adults presenta dolor crònic amb característiques 

neuropàtiques11.  

Segons la localització de la lesió a nivell de sistema nerviós, es parla de dolor neuropàtic 

perifèric o central. El dolor neuropàtic perifèric pot estar causat per lesions o malalties nervioses 

com la radiculopatia lumbar, la neuràlgia postherpètica, la neuropatia diabètica, la neuropatia del 

VIH i el dolor postquirúrgic crònic. Per la seva part, el dolor neuropàtic central pot aparèixer després 

d’un ictus o d’una lesió de la medul·la espinal, en l’esclerosi múltiple o en altres disfuncions 

neurològiques i metabòliques11.  

El dolor neuropàtic es caracteritza per presentar símptomes espontanis, continus o bé 

paroxístics, i d’altres que es produeixen en resposta a estímuls, com l’al·lodínia i la hiperalgèsia. 

L’al·lodínia és la percepció d’un estímul innocu com a dolorós, mentre que la hiperalgèsia és la 

resposta exagerada davant un estímul dolorós. Ambdós símptomes es poden classificar segons el 

tipus de l’estímul que els provoca: mecànic, fred o calor. Aquests múltiples símptomes son 

complexos i descrits com a desagradables pels pacients, contribuint de manera significativa a 

disminuir la seva qualitat de vida. El dolor neuropàtic persisteix o s’intensifica durant setmanes, 

mesos o inclús anys després de la lesió que l’originarà1.  

Un altre aspecte rellevant del dolor neuropàtic és la dificultat del seu tractament degut a la 

seva complexitat fisiopatològica. La majoria dels fàrmacs que son útils en el control del dolor 

nociceptiu (com els AINE) son ineficaços en el dolor neuropàtic2. Actualment, els de primera línia 

que es recomanen pel tractament del dolor neuropàtic son els antiepilèptics (gabapentina o 

pregabalina) i els antidepressius (amitriptilina o duloxetina). Com a tractament de segona línia es 

troben el tramadol i les preparacions tòpiques (només pel tractament de dolor neuropàtic perifèric), 

mentre que, entre els fàrmacs de tercera línia, hi ha els altres opioides i la toxina botulínica A (pel 

dolor neuropàtic perifèric). La teràpia del dolor neuropàtic també inclou tractaments no 

farmacològics com la pràctica d’exercici, l’electroteràpia (electroestimulació nerviosa transcutània o 

TENS), el suport psicoterapèutic i, molt eventualment, la cirurgia12. 
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2.3 FISIOPATOLOGIA DEL DOLOR NEUROPÀTIC 

Malgrat la diversa etiologia, en tots els casos de dolor neuropàtic es produeixen canvis en 

les vies nociceptives que alteren la seva fisiologia. El coneixement i la comprensió dels seus 

mecanismes fisiopatològics és fonamental per intentar trobar dianes terapèutiques efectives pel 

tractament. En aquest apartat es consideren els processos més importants que afecten al sistema 

nerviós i contribueixen al dolor neuropàtic.  

2.3.1 SENSIBILITZACIÓ DELS NOCICEPTORS 

La sensibilització dels nociceptors s’entén com un increment de la resposta per part de les 

terminacions perifèriques de les fibres aferents primàries davant d’estímuls nociceptius, de manera 

que es potencia la seva arribada a la banya posterior10. L’activació dels nociceptors es deu a l’acció 

de mediadors que actuen sobre receptors específics o canals iònics de la membrana, de manera 

que modifiquen la permeabilitat iònica i participen en la gènesis d’impulsos nerviosos que viatgen 

fins al SNC13. Algunes de les substàncies endògenes que activen els nociceptors son mediadors 

inflamatoris (bradicinina, histamina, prostaglandines i altres derivats de l’àcid araquidònic), 

neurotransmissors (aminoàcids excitadors, neurocinines, serotonina, noradrenalina, histamina) i 

factors de creixement (factor de creixement nerviós o NGF)8,10,14. En resposta a la lesió axonal del 

nervi perifèric, s’alliberen mediadors inflamatoris i factors de creixement que alteren la senyalització 

intracel·lular dels nociceptors, potenciant la funció dels receptors d’aquestes substàncies i fent-los 

més sensibles a elles14,15. L’estimulació continuada dels nociceptors disminueix el llindar d’excitació 

i, com a conseqüència, augmenta la seva excitabilitat1,14,16,17. En aquests casos, el nociceptor deixa 

de ser un detector d’estímuls únicament nociceptius i pot ser estimulat per estímuls innocus 

(al·lodínia). 

2.3.2 EXCITABILITAT ECTÒPICA ANORMAL DE LES NEURONES AFERENTS 

En condicions fisiològiques, els canals iònics dependents de voltatge (Na+ i Ca2+) es 

sintetitzen al soma de la neurona i són transportats fins a les terminacions perifèriques. Ara bé, quan 

es produeix una lesió de la fibra nerviosa, els canals iònics i receptors es van acumulant 

progressivament tant al soma com al neuroma, convertint-se ambdós en font de potencials d’acció 

espontanis1,2. Els canvis d’expressió i localització dels canals catiònics predisposen a la neurona 

sensorial primària a despolaritzar-se espontàniament i a generar descàrregues ectòpiques en 

absència d’estímuls o per estímuls de baixa intensitat. Els impulsos ectòpics predominen en les 

fibres Aδ però també es poden produir, en menor grau, en axons no mielinitzats (fibres C)1. Aquests 

canvis també es produeixen, encara que en menor freqüència, en neurones sensorials pròximes a 

les lesionades, generant una extensió local per proximitat de la hiperexcitabilitat neuronal. D’aquesta 

manera, les neurones aferents primàries generen descàrregues elèctriques en zona ectòpiques, 

principalment, a la lesió (neuroma) i en el DRG. Per tant, es potencia la transmissió nociceptiva 

entre les neurones de primer i segon ordre (més alliberació de substància P i glutamat)18.  
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2.3.3 DESINHIBICIÓ DE LA NOCICEPCIÓ A LA XARXA INHIBITÒRIA ESPINAL 

L’activitat de les neurones nociceptives de la medul·la espinal depèn de l’equilibri entre el 

flux excitador provinent dels nociceptors i l’acció inhibidora de les interneurones i de les fibres dels 

sistemes descendents1,19. La pèrdua del control inhibidor des del tronc encefàlic o de les 

interneurones espinals pot contribuir a la sensibilització central i potenciar el dolor neuropàtic. 

Estudis amb models animals han demostrat una disminució de l’activitat i l’eficàcia de les vies 

inhibitòries descendents i del sistema opioide endogen20. La inhibició de la transmissió sinàptica per 

GABA i glicina també s’ha vist disminuïda en el dolor neuropàtic crònic21. En conseqüència, aquests 

canvis produeixen una desinhibició dels estímuls nociceptius i un augment de la sensibilitat 

dolorosa.   

2.3.4 FACILITACIÓ PRONOCICEPTIVA A LA BANYA POSTERIOR DE LA MEDUL·LA 

ESPINAL 

El principal neurotransmissor excitador del sistema nerviós central és el glutamat que actua 

unint-se als receptors ionotròpics (NMDA, AMPA i kaïnat) i metabotròpics (acoblats a proteïnes G 

com el mGlu) de les neurones de la banya posterior. El receptor AMPA respon a estímuls nocius 

aguts. Els receptors NMDA estan fisiològicament blocats pel magnesi i només s’activen amb 

despolaritzacions repetides o per l’acció de CGRP i substància P, dos pèptids alliberats per les 

neurones aferents primàries. L’activació dels receptors NMDA pel glutamat alliberat per les 

terminacions centrals de les fibres C permet l’entrada de grans quantitats de calci i un augment de 

l’excitabilitat. El calci activa a proteïnes cinases dependents de Ca2+, que actuen com a segons 

missatgers (PKA, PKC) i fosforilen diferents substrats proteics, com els canals iònics, els receptors 

de membrana i altres enzims que contribueixen a amplificar i perllongar l’impuls nociu a la medul·la 

espinal (potenciació a llarg termini, LTP), el que contribueix a la cronificació del dolor14,22. Les 

alteracions en les seqüències de senyalització intracel·lular dels receptors metabotròpics de 

glutamat també contribueixen a la LTP. 

2.3.5 DOLOR MANTINGUT PEL SISTEMA NERVIÓS SIMPÀTIC 

El sistema nerviós simpàtic interacciona amb el sistema somatosensorial mitjançant 

mecanismes directes i indirectes. Com a conseqüència de lesions nervioses perifèriques, hi ha 

evidències que demostren un creixement de neurones simpàtiques al voltant de les neurones del 

DRG23, i una elevada expressió de adrenoreceptors α2 a fibres nociceptives primàries 

lesionades1,14,24. En alguns síndromes de dolor neuropàtic, l’activitat adrenèrgica indueix 

directament l’activació nociceptiva. D’altra banda, l’activitat simpàtica pot contribuir indirectament al 

manteniment del dolor mitjançant la modulació de la inflamació i l’augment de l’activitat vasomotora, 

perjudicant l’oxigenació i creant un ambient acidòtic, en el qual els protons son potents estímuls 

nociceptius25.  
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2.3.6 PROCESSOS DE REORGANITZACIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL  

Els canvis neuroplàstics en el SNC són un altre mecanisme que contribueix al dolor 

neuropàtic. S’ha demostrat que els qui el pateixen presenten una reorganització topogràfica de les 

terminacions primàries aferents a la medul·la espinal. Les fibres Aβ que transmeten informació tàctil 

i projecten a làmines profundes de la banya posterior, poden projectar a làmines més superficials 

davant d’una lesió sinàptica, on estableixen sinapsis amb vies aferents primàries dels nociceptors. 

D’aquesta manera, un estímul que normalment no es dolorós serà percebut com a nociu 

(al·lodínia)17,26. En estructures supraespinals, també s’han demostrat processos de reorganització 

cortical (escorça somatosensorial primària), amb els quals l’àrea de representació de la zona 

lesionada del cos s’expandeix a zones adjacents, de forma que el dolor refereix a una zona molt 

més àmplia que el territori lesionat14. Aquests processos de reorganització també tenen lloc a 

estructures com el tàlem, la SGPA i la RVM14,27.  

3. SISTEMA IMMUNITARI I NEUROINFLAMACIÓ 

 

Durant la última dècada, múltiples estudis han mostrat que la patogènesi del dolor neuropàtic 

no es restringeix únicament a una activitat neuronal aberrant, ja que també intervenen cèl·lules 

immunitàries i glials, així com mediadors proinflamatoris que se n’alliberen davant d’una lesió 

nerviosa i que provoquen la sensibilització i l’estimulació dels nociceptors i les seves dianes 

sinàptiques3,4. 

3.1 LA INFLAMACIÓ PERIFÈRICA 

Davant d’una lesió nerviosa perifèrica, les neurones sensorials primàries danyades alliberen 

molècules de perill que activen els receptors TLR (receptors de reconeixement de patrons) 

expressats en monòcits/macròfags, cèl·lules dendrítiques i queratinòcits. La seva activació promou 

l’alliberació de citocines inflamatòries, que disparen l’inici de la inflamació neurogènica. En qüestió 

de minuts, les cèl·lules immunes residents, mastòcits i macròfags, s’activen i alliberen citocines 

proinflamatòries, quimiocines, efectors de la cascada del complement (C3a i C5a) i vasodilatadors 

(amines vasoactives i bradicinina). L’alliberació d’aquests mediadors promou la infiltració de 

cèl·lules immunes circulants, com limfòcits T, monòcits i neutròfils, al lloc de la lesió. A més, els 

axons danyats també alliberen mediadors vasoactius (substància P, bradicinina, òxid nítric i CGRP) 

que incrementen la hiperèmia i la inflamació, permetent la invasió de més cèl·lules immunes 

circulants. Mitjançant l’alliberació de mediadors proinflamatoris i de substàncies algògenes o bé 

interaccionant directament amb els nociceptors, les cèl·lules immunes infiltrades contribueixen a la 

sensibilització perifèrica28.  
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3.2 LES INTERACCIONS ENTRE CÈL·LULES IMMUNES I NOCICEPTORS 

Els mastòcits són cèl·lules immunitàries residents als nervis perifèrics que participen en els 

primers estadis d’inflamació i en l’establiment de la hipersensibilitat al dolor29. La desgranulació dels 

mastòcits es produeix als pocs minuts de la lesió nerviosa, al contactar directament amb les 

terminacions nervioses a través de la N-cadherina (N-cad), procés en el qual alliberen mediadors 

com citocines (TNFα, IL-1β, IL-6), quimiocines, histamina, bradicinina i leucotriè B4, que 

contribueixen a la vasodilatació i a la sensibilització dels nociceptors15,30 La substància P i el CGRP 

promouen el procés de desgranulació, mentre que la metal·loproteïnasa MMP-24 la prevé degradant 

la N-cad30. A més, els mastòcits activats contribueixen a la migració dels neutròfils des de la sang 

fins a la zona lesionada31. 

Els macròfags són cèl·lules derivades dels monòcits circulants i es tornen fagocítics quasi 

immediatament després de la lesió, participant en la degeneració walleriana (degeneració que es 

produeix al segment distal de les fibres nervioses seccionades) fagocitant les restes de cèl·lules de 

Schwann danyades i els axons lesionats. El procés d’invasió dels monòcits circulants comença a 

les primeres hores posteriors a la lesió i arriba al seu pic al tercer dia, incrementant la proporció de 

macròfags a l’àrea inflamada30. El reclutament dels monòcits circulants està regulat per citocines 

inflamatòries, com TNFα, alliberada per les cèl·lules de Schwann i nociceptors, que indueix 

l’expressió de MMP-9, la qual trenca la barrera hematoneural facilitant la infiltració29. En les etapes 

primerenques de la inflamació, intervenen els macròfags inflamatoris (M1), que secreten diferents 

citocines que potencien la hiperalgèsia com TNFα, IL-1β, IL-6 i NGF29, així com també, espècies 

reactives de l’oxigen (ROS) i prostaglandines (PGE2 i PGI2) que sensibilitzen les neurones aferents 

primàries3. Els monòcits circulants també es poden diferenciar a macròfags supressors (M2)32, que 

participen posteriorment per frenar la inflamació, tal i com s’explicarà a l’apartat 3.4. En resposta a 

una lesió nerviosa, l’expressió de la quimiocina MIP-1α i dels seus receptors CCR1 i CCR4 es veu 

incrementada als macròfags M1 i a les cèl·lules de Schwann, contribuint al desenvolupament del 

dolor neuropàtic30. 

Els neutròfils son les primeres cèl·lules inflamatòries en infiltrar-se al lloc de la lesió29, 

migrant al voltant de la primera hora i tenint el pic més elevat a les 24 h posteriors al dany3. El 

reclutament dels neutròfils es deu a les interaccions sinèrgiques neuroimmunes, on tant les 

neurones sensorials primàries danyades (alliberant els neuropèptids vasoactius, substància P i 

CGRP) com les cèl·lules immunes (alliberant NGF, CXCL1, proteïna quimioatraient de monòcits o 

MCP-1 i leucotriè-B4), participen en aquest procés. Els neutròfils contribueixen a la resposta 

inflamatòria alliberant ROS i diverses citocines (TNF, IL-1β, IL-2, IL-6), que promouen el reclutament 

de monòcits circulants i limfòcits al lloc de la lesió3. El paper dels neutròfils s’associa amb dolor 

inflamatori30.  
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Els limfòcits T comencen a infiltrar-se al lloc de la lesió al voltant del tercer dia i arriben al 

seu pic màxim als 21 dies, encara que la infiltració continua fins a les 6 setmanes posteriors al dany 

nerviós. Es poden classificar segons siguin limfòcits T cooperadors (Th1, Th2, Th17), limfòcits T 

citotòxic (Tc) i limfòcits T reguladors (Treg). En els estadis més primerencs de la inflamació, 

s’afavoreix la diferenciació dels limfòcits Th a Th1, que actuen alliberant citocines proinflamatòries 

(IFN , TNF, IL-2) que potencien la sensibilitat al dolor neuropàtic, mentre que els limfòcits Th2 

actuen en els estadis més tardans per frenar la inflamació, secretant citocines antiinflamatòries (IL-

4, IL-5, IL-10 i IL-13) que presenten un paper protector. Els limfòcits T també alliberen aminoàcids 

excitadors (que modulen la transmissió sinàptica i l’excitabilitat neuronal), òxid nítric (NO), 

prostaglandines, ATP, entre d’altres3.   

Els limfòcits T tenen un paper important en el dolor neuropàtic a diferents nivells del sistema 

nerviós, particularment en l’establiment de la cronicitat del dolor. En resposta a un dany al sistema 

nerviós perifèric, la concentració de citocines proinflamatòries augmenta respecte a les 

antiinflamatòries promovent la hipersensibilitat al dolor33. S’ha demostrat que les cèl·lules NK i els 

limfòcits B  no contribueixen al desenvolupament del dolor neuropàtic30.  

El sistema del complement és una part important de la resposta immunitària innata. Les 

proteïnes efectores de la cascada del complement poden infiltrar-se al teixit inflamat i promoure la 

quimiotaxis dels leucòcits, l’activació de la micròglia espinal i provocar un efecte directe sobre els 

nociceptors a l’unir-se als receptors de C5aR, expressats en les neurones sensorials primàries. A 

la vegada, el receptor C5aR1 també s’expressa en neutròfils, de manera que la unió de 

l’anafilotoxina al seu receptor, promou la migració i adhesió de neutròfils al lloc de la lesió30. Així 

doncs, el sistema del complement té efectes directes sobre les cèl·lules immunes i els nociceptors, 

contribuint a la hiperalgèsia inflamatòria i al dolor neuropàtic3.  

Durant les 24 h posteriors a la lesió, les cèl·lules de Schwann proliferen, migren i secreten 

nombrosos mediadors que contribueixen a l’inici de la degeneració walleriana, que durarà setmanes, 

i a la posterior regeneració axonal3. La desmielinització axonal a través de les metal·loproteïnases 

(MMP) és un prerequisit necessari per a la regeneració del nervi4. Les cèl·lules de Schwann 

activades secreten citocines proinflamatòries (TNF, IL-1β, IL-6), prostaglandines, ATP i quimiocines 

(factor inhibidor de leucèmia o LIF, MCP-1), que promouen una contínua neuroinflamació a través 

del reclutament de macròfags i altres cèl·lules immunitàries28. Com a conseqüència del dany 

nerviós, les cèl·lules de Schwann augmenten l’alliberació del NGF que, en excés, sensibilitza i activa 

els nociceptors, i el factor neurotròfic derivat de la glia (GDNF), implicat en la regulació de l’expressió 

de neurotransmissors, receptors i canals iònics. D’aquesta manera, el GDNF evita que es produeixin 

descàrregues ectòpiques espontànies en les fibres aferents lesionades i redueix la hiperexcitabilitat 

de les neurones aferents3. 
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3.3 INTERACCIONS AL GANGLI DE L’ARREL DORSAL  

Els cossos cel·lulars del DRG estan envoltats per les cèl·lules satèl·lit glials (SGC). Com 

a conseqüència del dany nerviós, les neurones aferents primàries alliberen ATP i NO, mediadors 

involucrats en l’activació de les cèl·lules satèl·lit a través dels receptors purinèrgics. L’activació de 

les SGC s’inicia a les primeres 24 h i el pic màxim es dóna entre la primera i la segona setmana 

posterior a la lesió, perdurant fins als 2 mesos. Les SGC es connecten entre sí per unions gap i 

donen suport a les neurones del DRG subministrant-les-hi nutrients i emmagatzemen ions 

extracel·lulars i neurotransmissors. En resposta a una lesió del nervi perifèric, les SGC augmenten 

les unions gap amb les neurones i entre sí mateixes, incrementant l’excitabilitat neuronal i potenciant 

els inputs nerviosos de les fibres aferents primàries30.  

Les SGC també afecten l’excitabilitat neuronal per una reducció del tamponament dels ions 

K+. Les SGC expressen el canal Kir4.1, un canal de K+ rectificador intern, que regula les 

concentracions de potassi al gangli. En resposta a un dany nerviós, les SGC disminueixen 

l’expressió de kir4.1, perden capacitat d’emmagatzemar K+ al seu interior i les concentracions 

extracel·lulars de K+ augmenten, fet que fa disminuir el llindar d’activació de les neurones30. 

Alhora, es produeix un bucle de senyalització paracrina recíproca entre les neurones i les 

SGC que també contribueix a la sensibilització dels nociceptors. L’alliberació neuronal de GCRP 

indueix la producció de IL-1β a les SGC, de manera que s’incrementa la producció de PGE2 a 

l’activar-se la via de la COX2 a les SGC. L’òxid nítric produït per les neurones també estimula la 

producció de PGE2, per la via de la COX1. Alhora, la PGE2 estimula la producció de CGRP a les 

neurones de la banya posterior, completant el bucle de retroacció positiva30. 

L’alliberació mantinguda de NGF-β per part de les SGC augmenta el nombre de fibres 

simpàtiques noradrenèrgiques al voltant dels somes sensorials i incrementa la transmissió 

d’impulsos dolorosos que arriben fins a la banya posterior3,28. Contràriament, les SGC també 

alliberen factors neurotròfics com GDNF, que contribueix a la resolució del dolor neuropàtic3.  

L’acumulació de citocines proinflamatòries (TNF-α, IL-1β) i quimiocines (MCP-1, CCL3) al 

DRG després d’una lesió contribueix a la sensibilització de les neurones sensorials. Aquestes 

citocines i quimiocines actuen sobre els seus respectius receptors de les neurones del gangli de 

l’arrel dorsal i, acoblant-se a receptors de potencial transitori (TRP) i a canals de sodi, generen 

descàrregues ectòpiques i potencien els inputs de les fibres aferents primàries cap a la banya 

posterior30. 

Al DRG, com a conseqüència d’una lesió nerviosa perifèrica, també s’infiltren cèl·lules 

immunitàries circulants, com neutròfils, macròfags i limfòcits T. El pic d’infiltració es produeix entre 

la primera i la segona setmana30. 
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3.4 EFECTES INHIBIDORS DE LES CÈL·LULES IMMUNES 

Després d’una lesió nerviosa, el sistema immune allibera factors que promouen la 

regeneració del teixit, suprimint la inflamació i reduint el dolor. Els leucòcits i els queratinòcits 

principalment alliberen β-endorfina, pèptid opioide que participa en la resposta analgèsica.  

Els neutròfils, les cèl·lules vasculars endotelials i altres cèl·lules immunitàries activades 

produeixen varies classes de mediadors lipídics, com les lipoxines, les resolvines les 

neuroprotectines. Els mediadors lipídics activats promouen la resolució de la inflamació, com és el 

cas de la resolvina D1, que inhibeix la producció de IL-1β per part de la micròglia i esmorteeix la 

migració de neutròfils fins al lloc de la lesió a l’inhibir les interaccions leucòcit-endoteli30.  

També és important recalcar que en les etapes tardanes de la inflamació es promou la 

diferenciació de subpoblacions cel·lulars antiinflamatòries, tant de limfòcits Th2 com de 

macròfags M2, per tal de frenar els processos inflamatoris i pal·liar el dolor. 

La IL-4, alliberada per mastòcits, eosinòfils, basòfils, cèl·lules NK o cèl·lules prèviament 

diferenciades a Th2, és la principal citocina que promou la diferenciació de limfòcits Th a Th2. Els 

limfòcits Th2 secreten citocines antiinflamatòries (IL-4, IL-5, IL-10 i IL-13) inhibint la hiperalgèsia i 

promovent l’analgèsia34. Per altra banda, la diferenciació de monòcits circulants a macròfags 

supressors (M2), també depèn de la presència de diferents citocines, com IL-4 i IL-1335. Els 

macròfags M2 produeixen factors tròfics (IL-10, TGF-β) i limiten les respostes inflamatòries amb un 

efecte analgèsic indirecte32.  

La unió de IL-4 al seu receptor IL-4R causa el reclutament i fosforilació de STAT6, que es 

transloca al nucli juntament amb NFAT i altres factors de transcripció, promovent la síntesis de IL-4 

i altres factors tròfics34. Així doncs, la IL-4 redueix la neuroinflamació al potenciar un fenotip 

antiinflamatori de subpoblacions cel·lulars32.  

4. RESPOSTES DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL A UNA LESIÓ PERIFÈRICA 
 

En els últims anys s’ha descobert la contribució de les cèl·lules glials de la medul·la espinal 

en la patogènesis del dolor neuropàtic36 degut a una activitat augmentada en múltiples vies de 

processament nociceptiu en resposta a una lesió perifèrica i que contribueixen a la sensibilització 

central. Els senyals d’activació es transmeten al SNC per diferents mecanismes. Es sap que un 

augment d’impulsos nerviosos aferents, sostinguts en el temps i procedents de teixits perifèrics 

profunds (no tant de la pell), no només activa a les neurones postsinàptiques espinals, sinó que 

també sobreregula l’activació de les cèl·lules glials centrals30. Altres mecanismes que modulen 

l’activitat glial impliquen l’alliberació de citocines (IL-6, IFN-), quimiocines (MCP-1), ATP, factor 

neurotròfic derivat del cervell (BDNF), glutamat i neuropèptids (substancia P i CGRP) per part de 

les terminacions centrals de les neurones aferents primàries. Aquests mediadors immunitaris i 
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neuronals actuen sobre els receptors postsinàptics de les neurones de segon ordre i també sobre 

les cèl·lules de la glia30. 

4.1 ACTIVACIÓ GLIAL A LA BANYA POSTERIOR DE LA MEDUL·LA ESPINAL 

L’activació microglial comença a les primeres 4 h posteriors a la lesió perifèrica, té un pic 

màxim al setè dia i pot romandre fins al voltant dels 3 mesos3. Els receptors purinèrgics (P2X4), de 

GPCR, de quimiocina (CX3CR1) i TLR-4 es troben expressats a la membrana de la micròglia, i la 

unió dels seus respectius lligands promou l’activació de p38 MAPK37. Aquesta cinasa activa al factor 

de transcripció NFkB que transcriu gens que codifiquen per mediadors inflamatoris (IL1-β, IL-6, IL-

18, TNFα, BDNF, iNOS, COX, catepsina S) i per receptors de membrana (CD11b, TLR-4, P2X4, 

CB2, CX3CR1)38. Alhora, la catepsina S microglial escindeix la fractalquina (CX3CL1) neuronal i 

conseqüentment aquesta activa a la micròglia i als astròcits a l’unir-se als receptors 

CX3CR1(retroacció positiva)4,28,37. D’una altra banda, s’ha demostrat que en models animals de 

dolor neuropàtic es redueix la inhibició pel GABA14 que pot ser deguda a l’activació dels receptors 

purinèrgics (P2X4) de la micròglia. L’ATP s’uneix al receptor P2X4 i indueix l’alliberació de BDNF 

que actua sobre els receptors TrkB expressats a les neurones de projecció de la banya posterior. 

La interacció BDNF-TrkB redueix l’expressió del receptor de Cl- (KCC2) de manera que altera el 

gradient de Cl- en les neurones espinals, i indueix la despolarització de les neurones de la banya 

posterior regulada pel receptor GABAA
3,37 (veure figura 1). 

L’activació dels astròcits comença al voltant del tercer dia posterior a la lesió i perdura fins 

aproximadament 3 mesos, el que suggereix la participació dels astròcits en el manteniment del dolor 

neuropàtic3. L’activació d’aquestes cèl·lules glials es caracteritza per un increment de la producció 

de filaments intermedis (GFAP, vimentina i/o nestina) i per un augment de substàncies 

proinflamatòries3. Els receptors IL-1R, IL-18R i TNF-R expressats als astròcits, promouen l’activació 

de la c-jun-N terminal cinasa (JNK), que s’encarrega d’activar el factor de transcripció NFκB per tal 

de transcriure citocines inflamatòries, com IL-1β38. Els astròcits també alliberen glutamat, D-serina, 

substància P, ATP, NO, MCP-1, MMP-2 (activa a IL-1β, potenciant la seva activitat), 

prostaglandines, IFN-, que s’uneixen als receptors postsinàptics de les neurones de la banya 

posterior3,37. 

Neurones, astròcits i micròglia també interaccionen entre sí. La IL-1β secretada per les 

cèl·lules glials modula l’activitat dels receptors NMDA expressats a les neurones espinals. La IL-18 

produïda per la micròglia s’uneix al receptor IL-18R expressat als astròcits i indueix l’activitat de NF-

κB i la sobreregulació de les citocines inflamatòries30- 
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S’ha demostrat que els mediadors químics alliberats per la micròglia i els astròcits contribueixen a 

la sensibilització central a través de diferents mecanismes3,37: 

a) Incrementant l’excitabilitat de les neurones aferents primàries 

b) Augmentant l’alliberació de neurotransmissors neuromoduladors i factors de creixement 

c) Potenciant la despolarització de la membrana a través del glutamat, que actua sobre els 

receptors ionotròpics i metabotròpics expressats a la neurona espinal. 

d) Disminuint l’efecte inhibidor de GABA, ja explicat anteriorment.  

Així doncs, els astròcits i la micròglia actuen sobre les neurones espinals i les terminacions centrals 

de les aferents primàries provocant hiperexcitabilitat que contribueix a la hiperalgèsia i al·lodínia1,4.  

Diferents estudis també evidencien el paper antinociceptiu dels astròcits i la micròglia a través de la 

producció de GDNF i del factor de creixement insulínic tipus 1 (IGF-1), aquest últim únicament 

produït per les cèl·lules microglials3,39. 

 Figura 1. Interaccions neurones, micròglia i astròcits a la banya posterior de la medul·la espinal en resposta a 

un dany nerviós perifèric37 

 



- 17 - 
 

4.2  INFILTRACIÓ DE CÈL·LULES IMMUNES AL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL 

La infiltració s’inicia per senyals quimiotàctics i és rellevant en la cronificació del dolor. S’ha 

observat que a la medul·la espinal s’infiltren determinades subpoblacions de neutròfils (S100A8+ i 

S100A9+), limfòcits T cooperadors (pic entre la primera i la segona setmana) i monòcits/macròfags 

només després d’una lligadura parcial del nervi ciàtic (PSNL). Els mediadors proinflamatoris 

secretats per les cèl·lules immunitàries poden actuar directament sensibilitzant o activant les 

neurones de la banya posterior, contribuint així al manteniment del dolor neuropàtic30. 

5. FUNCIÓ DEL SISTEMA OPIOIDE ENDÒGEN SOBRE LA RESPOSTA IMMUNE 

ASSOCIADA AL DOLOR NEUROPÀTIC 

 

El sistema opioide endogen és el principal mecanisme inhibitori que modula de manera 

fisiològica la transmissió nociceptiva i l’alliberació de neurotransmissors excitadors tant a nivell de 

la medul·la espinal com en l’àmbit perifèric. El sistema opioide endogen és activat per estímuls 

nociceptius. Està format per pèptids opioides que es poden agrupar, principalment, en tres famílies: 

les endorfines, les encefalines i les dinorfines, que activen als receptors opioides µ (MOR), δ (DOR) 

i κ (KOR), respectivament. Els pèptids derivats de les encefalines també poden activar als MOR. A 

nivell cel·lular els efectes de la unió dels opioides als seus respectius receptors són: inhibició de 

l’enzim adenilat ciclassa (disminuint els nivells d’AMPc), augment de la conductància del K+ i el 

blocatge dels canals de Ca2+ dependents de voltatge. Així doncs, els opioides hiperpolaritzen les 

neurones reduint l’excitabilitat neuronal i l’alliberació de neurotransmissors (excitadors i/o 

inhibidors)5.  

El sistema opioide endogen es troba àmpliament distribuït pel SNC (a nivell de les capes 

més superficials de la banya posterior de la medul·la espinal i a nivell cerebral, concretament a 

estructures límbiques, nuclis del tàlem i àrees de control de funcions viscerals) i SNP (neurones 

sensorials perifèriques). 

5.1 CONTRIBUCIÓ DE LES CÈL·LULES IMMUNITÀRIES A L’EFECTE 

ANTINOCICEPTIU OPIOIDE 

Estudis del 1970 i 1980 afirmaven que només les cèl·lules del sistema nerviós secretaven 

pèptids opioides endògens. Actualment es sap que determinades cèl·lules immunes (limfòcits T i B, 

monòcits/macròfags, granulòcits) també alliberen pèptids opioides al teixit perifèric inflamat5. Ara 

bé, només el 30%-40% de les cèl·lules immunes que s’acumulen als nervis lesionats produeixen 

pèptids opioides40. 

La inflamació induïda pel dany nerviós, promou la migració de leucòcits que contenen pèptids 

opioides fins al teixit lesionat. Els macròfags residents al teixit inflamat alliberen quimiocines que 

recluten als leucòcits fins al lloc de la lesió. La secreció de quimiocines incrementa la regulació de 
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molècules adhesives (P-selectina, ICAM-1, entre d’altres) a l’endoteli capil·lar, facilitant el rolling  

dels leucòcits, l’adhesió i la extravasació leucocitària5. Anàlisis quantitatius han demostrat que en 

les etapes primerenques de la inflamació, els granulòcits (neutròfils) són les cèl·lules més abundants 

que contenen opioides, mentre que en etapes més tardanes de la inflamació, monòcits/macròfags i 

limfòcits són les que predominen més41. Aquest fet és coherent amb l’ordre d’infiltració de les 

cèl·lules immunes al teixit lesionat.  

L’alliberació de pèptids opioides per part dels leucòcits es produeix en etapes tardanes de la 

inflamació i ve determinada per diferents factors. La quimiocina CXCL8 (també coneguda com a IL-

8) actua sobre el receptor CXCR2 expressat en leucòcits, promovent la secreció de vesícules de 

pèptids opioides42. Aquest mateix procés es dóna en presència d’altres factors inflamatoris, com la 

hormona alliberadora de corticotropina (CRF) i la IL-1β, que actuen sobre els seus respectius 

receptors expressats en leucòcits43,44. També s’ha demostrat que la noradrenalina (NA) derivada de 

les neurones simpàtiques estimula l’alliberació de pèptids opioides. Els leucòcits productors de 

pèptids opioides que es localitzen propers a les fibres nervioses simpàtiques en el teixit inflamat 

expressen un major nombre de receptors adrenèrgics α1 i β2, que són estimulats per la 

noradrenalina44. Així doncs, CXCL8, CRF, IL-1β i NA aconsegueixen revertir la situació 

proinflamatòra i algèsica a antiinflamatòria i analgèsica.  

Els pèptids opioides secretats actuen sobre els receptors opioides perifèrics, inhibint la 

transmissió nociceptiva i l’excitabilitat neuronal i l’alliberació de components proinflamatoris (com la 

substància P o el CGRP)5,43,45–47. A més, també poden actuar sobre receptors opioides expressats 

en leucòcits, i modular així la seva funció (com s’explica a l’apartat 5.2.2). D’aquesta manera, els 

opioides, juntament amb els mediadors antiinflamatoris (IL-4, IL-10, IL-13, TGF-β) secretats pels 

limfòcits Th2 i macròfags M2, bloquen la seqüència inflamatòria i pal·lien el dolor3,40. En processos 

inflamatoris, s’ha observat una major síntesis del precursor de la β-endorfina, la propiomelanocortina 

(POMC), en leucòcits, i per tant, un increment de l’alliberació del pèptid opioide, contribuint més 

eficientment a un efecte analgèsic43,48. 

 

5.2 MODULACIÓ DE LA NEUROINFLAMACIÓ ASSOCIADA AL DOLOR NEUROPÀTIC 

PEL SISTEMA OPIOIDE ENDÒGEN 

5.2.1 EXPRESSIÓ DE RECEPTORS OPIOIDES EN CÈL·LULES IMMUNES I GLIALS 

Inicialment es creia que l’expressió dels gens que codifiquen per receptors opioides només 

es donava a nivell del sistema nerviós. Durant les últimes dues dècades, diferents estudis han 

demostrat la seva expressió perifèrica, com en cèl·lules endocrines i cèl·lules del sistema immunitari 

(limfòcits T i B,  monòcits/macròfags i granulòcits), entre d’altres5,49,50. Així doncs els leucòcits, a 

més de sintetitzar i secretar pèptids opioides, també expressen receptors opioides, que presenten 

característiques farmacològiques i bioquímiques similars i són codificats pels mateixos gens que els 

receptors opioides neuronals49,51. Un estudi recent suggereix que l’activació dels receptors opioides 
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expressats en limfòcits promou la secreció de pèptids opioides, mitjançant l’activació de la PLC que 

mobilitza Ca2+ i promou la exocitosis de vesícules de pèptids opioides51. 

La resposta inflamatòria induïda per una lesió nerviosa, comporta un augment en l’expressió 

de receptors opioides tant en cèl·lules immunes com en  neurones sensorials primàries, amb una 

potenciació de l’efecte analgèsic.  

Diversos estudis han demostrat el paper de les citocines alliberades al teixit inflamat com a 

promotores de l’expressió de receptors opioides en cèl·lules immunes. En particular, la IL-4 promou 

la transcripció del gen que codifica pel MOR. L’activació del receptor IL-4 expressat en leucòcits, 

activa a les JAK associades a aquest receptor (JAK1 i JAK3), reclutant a STAT6 i fosforilant-lo. 

STAT6 s’uneix als elements del promotor del MOR (nucleòtid -997), induint la seva transcripció52. 

De la mateixa manera, l’activació del receptor de les cèl·lules T (TCR) inicia una seqüència de 

senyalització que involucra diferents cinases i segons missatgers (Ca2+) i culmina amb l’activació de 

tres factors de transcripció (AP-1, NF-κB, NFAT) pel gen que codifica MOR5.  

Per altra banda, en etapes tardanes de la inflamació, també es produeix un augment del 

nombre de receptors opioides a les neurones sensorials primàries. En processos inflamatoris, la 

síntesi i expressió dels receptors opioides es veu incrementada al DEG. Subseqüentment, els 

receptors opioides són transportats al llarg de l’axó fins als terminacions nervioses perifèriques, 

potenciant un major efecte antinociceptiu dels agonistes opioides durant la inflamació. Aquest 

fenomen es coneix com sobreregulació de receptors opioides i persisteix durant tot el període 

inflamatori, sent estimulat per citocines (IL-1, IL-6, TNF-α) i per NGF47,53.  

Així mateix, en la resposta inflamatòria, al produir-se la ruptura del perineuri, es facilita 

l’accés dels agonistes opioides als seus receptors específics54. A més, el descens del pH produeix 

un increment de l’activitat del MOR a l’augmentar la seva afinitat amb la proteïna G associada, 

inhibint l’adenilat ciclasa.  

Tanmateix, l’expressió de MOR en cèl·lules glials no està del tot clara. Alguns autors han 

demostrat la seva expressió en cèl·lules microglials mitjançant diverses tècniques moleculars, i 

afirmen que la unió d’agonistes MOR produeix activació microglial55–58. Contràriament, altres estudis 

neguen l’expressió de MOR en cèl·lules microglials59,60. Tanmateix, l’absència de MOR no les faria 

insensibles als opioides, ja que poden ser activades indirectament per agonistes60. Estudis recents 

han descobert que els agonistes opioides poden actuar sobre els receptors TLR-4 expressats a la 

micròglia, promovent l’activació microglial, fet que confereix a aquests receptors un paper rellevant 

en l’inici i manteniment del dolor neuropàtic37,55,61,62. Així doncs, la unió d’agonistes opioides a TLR-

4 desencadena una resposta neuroinflamatòria, vinculada als efectes indesitjats de l’administració 

exògena d’opioides (dependència, tolerància, depressió respiratòria, entre d’altres61). Aquest efecte 

és oposat a l’efecte analgèsic clàssic dels agonistes opioides a l’actuar sobre els receptors opioides 

neuronals i/o de les cèl·lules immunes. 
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5.2.2 EFECTE MODULADOR DEL MOR SOBRE LA FUNCIÓ DE LES CÈL·LULES 

IMMUNES: VIES DE SENYALITZACIÓ  

Els MOR no s’expressen de manera basal als limfòcits T, però sí ho fan en presència de 

determinats estímuls com IL-4 i activació de les cèl·lules T (receptor TCR), explicats a l’apartat 5.2.1, 

i modificacions epigenètiques5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

S’ha demostrat que els agents que produeixen modificacions epigenètiques tenen la 

capacitat d’induir l’expressió de certs gens. La hipometilació del gen que codifica pel MOR 

mitjançant inhibidors de les DNA metiltransferases (5-Aza-dC), i la hiperacetilació de les histones 

(inhibint les histones deacetilases, amb TSA), promou la transcripció del gen que codifica per 

aquests receptors63.  

Alhora, l’activació dels MOR expressats als limfòcits T modula les funcions d’aquestes 

cèl·lules. Fa disminuir l’alliberació de citocines proinflamatòries (TNFα, IL-2, IL-1β), estimula 

l’alliberació d’antiinflamatòries (IL-4, IL-10, TGF-β)63,64, altera el reclutament de leucòcits, i regula la 

balança de les cèl·lules Th cap a Th2, promovent un ambient antiinflamatori5,65. Si l’expressió dels 

MOR d’una banda ve determinada per la presència de IL-4 antiinflamatòria, al seu torn aquests 

receptors promouen la síntesis i alliberació de IL-4 per part dels limfòcits T (retroacció positiva). El 

mecanisme pel qual els agonistes opioides indueixen la síntesis de IL-4 no està del tot descrit, tot i 

això, s’ha demostrat que l’AMPc estimula l’activació de p38 MAPK en cèl·lules Th266, sent aquesta 

via de senyalització la responsable d’activar el promotor de IL-467, principalment a través del factor 

nuclear NFAT34,68. Aquest procés és independent als mecanismes de senyalització de ERK1/ERK2 

i a la PKA66,67. Una major secreció de la IL-4 contribueix a la diferenciació de les cèl·lules Th a Th234, 

potenciant encara més un ambient antiinflamatori, tal i com s’ha descrit a l’apartat 3.4. 

A més, els agonistes MOR són capaços d’inhibir la senyalització dels limfòcits Th1, suprimint 

la producció de IL-2 en les cèl·lules Th1 activades. La unió del lligand opioide al MOR activa 

proteïnes G inhibidores que inicialment disminueixen les concentracions d’AMPc intracel·lulars, però 

Figura 2. Esquema de l’expressió i funcions de MOR en limfòcits T 63 
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a la llarga en produeixen un increment63. L’augment d’AMPc és un mecanisme clau en la inhibició 

de la senyalització de les cèl·lules Th1. L’AMPc activa a la cinasa PKA que s’encarrega de fosforilar 

la proteïna Csk unida a PAG (proteïna adaptadora de transmembrana). La cinasa Csk fosforila la 

Tyr505 de Lck, inhibint-la (Lck adopta conformació tancada de manera que no té accés al seu 

substrat, Zap70, i no el pot fosforilar). Així doncs, s’inhibeix la senyalització del receptor de les 

cèl·lules T i no es produeix l’activació de la MAPK ni la mobilització del Ca2+, suprimint així l’activitat 

de factors de transcripció que regulen la transcripció de IL-2 (NFAT, AP-1, NF-κB)64 

 

 

 

 

 

 

  

 

S’han demostrat altres mecanismes que impliquen alts nivells d’AMPc i l’activació de la PKA 

en la regulació negativa de la senyalització de IL-2 als limfòcits T. La cinasa PKA activada fosforila 

residus de les cadenes β i  del receptor IL-2R, afectant a la seva conformació. D’aquesta manera, 

les JAK associades a aquest receptor no es poden fosforilar i conseqüentment tampoc s’activarà 

STAT5, reduint la producció de IL-269. 

Pel que fa als macròfags, l’activació dels MOR altera la seva capacitat fagocítica (inhibeixen 

receptor fagocític Fc), l’activitat antitumoral, la producció d’òxid nítric i danya l’habilitat de combatre 

els patògens65. S’ha observat que els macròfags preincubats amb morfina o met-encefalina 

presenten alterada la seva capacitat migratòria. L’activació del MOR a la membrana dels macròfags 

comporta la fosforilació i dessensibilització dels receptors de quimiocina CCR1, CCR2, CXCR1 i 

CXCR2, rellevants en la migració i invasió dels leucòcits al focus inflamatori, de manera que la unió 

de la quimiocina als receptors no desencadena cap resposta quimiotàctica70.  

En el cas dels neutròfils, hi ha força controvèrsia sobre els mecanismes que es donen en 

resposta a l’activació dels MOR. En funció del lligand que s’uneixi al receptor MOR i de l’afinitat que 

tingui per aquest, els efectes seran diferents (reducció del reclutament dels neutròfils71 o bé un 

increment de la quimiotaxis72).  

En conclusió, l’activitat dels MOR en les cèl·lules immunitàries té efectes immunosupressors i 

antiinflamatoris. 

Figura 3. Esquema que representa la inducció de l’expressió de MOR en limfòcits T per acció del TCR 

i de la IL-4 i la inhibició de la senyalització dels limfòcits T per acció dels agonistes MOR 64 
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6. RELACIÓ ENTRE LA MAGNITUD DE LA NEUROINFLAMACIÓ I LES 

MANIFESTACIONS DEL DOLOR NEUROPÀTIC 

 

Múltiples estudis de comportament amb models murins de dolor neuropàtic han demostrat la 

implicació de mecanismes neuroinflamatoris en la fisiopatologia d’aquest tipus de dolor crònic.  

6.1 CITOCINES 

S’ha observat que l’administració d’anticossos neutralitzants de citocines proinflamatòries  

(IL-1β73, TNFα74, IL-675, IL-1576), antagonistes dels seus receptors o inhibidors de la seva síntesi, 

redueixen la resposta neuroinflamatòria, i reverteixen la hipersensibilitat al dolor. Aquests mateixos 

resultats s’han obtingut a l’injectar (intraneuralment, intraplantarment o intratecalment) diferents 

citocines antiinflamatòries (IL-477, IL-1078, TGFβ79). 

Contràriament, l’administració de citocines proinflamatòries (TNFα80, IL-1β81, IFN82, IL-683) 

potencia el reclutament de cèl·lules immunes al teixit inflamat i indueix hiperalgèsia i al·lodínia, 

contribuint al desenvolupament del dolor neuropàtic.  

6.2 CÈL·LULES IMMUNITÀRIES 

Un increment de la desgranulació dels mastòcits es relaciona amb hiperalgèsia tèrmica, així 

doncs, estabilitzar els mastòcits amb cromoglicat (evita el procés de degranulació) redueix el 

reclutament de neutròfils i macròfags al lloc de la lesió i frena el desenvolupament del dolor 

neuropàtic84. Els neutròfils circulants que s’infiltren al teixit lesionat també contribueixen a la 

hiperalgèsia a l’alliberar citocines proinflamatòries i ROS, i s’ha vist que la depleció d’aquestes 

cèl·lules en el moment de la lesió nerviosa disminueix significativament el desenvolupament 

d’al·lodínia mecànica i/o hiperalgèsia tèrmica84.  

En el cas dels macròfags, s’ha observat que la injecció de IL-4 al nervi perifèric lesionat 

potencia una major diferenciació del fenotip M2, reduint la hipersensibilitat tàctil i tèrmica35. De la 

mateixa manera, la transferència de macròfags M2 al teixit nerviós lesionat produeix analgèsia a 

través de la secreció d’opioides i citocines antiinflamatòries85. També s’han estudiat els efectes de 

les diferents subpoblacions de limfòcits T en el dolor neuropàtic. La injecció intraperitoneal de 

limfòcits Th2 en rates que pateixen una compressió crònica del nervi ciàtic (CCI) suposa una 

disminució de la hipersensibilitat tèrmica i mecànica. D’altra banda, la injecció de limfòcits Th1 en 

rates atímiques (absència de cèl·lules T madures) i amb el mateix tipus de lesió nerviosa, comporta 

un augment de la hipersensibilitat dolorosa33. En aquest mateix estudi33 s’ha observat que aquelles 

rates que no tenen cèl·lules T madures, al sotmetre’s a una CCI presenten menys al·lodínia 

mecànica i hiperalgèsia tèrmica. 

Inhibint l’acció de molècules d’adhesió cel·lular mitjançant l’administració d’anticossos 

específics contra ICAM-186 o deleccionant el gen que codifica per ICAM-187, s’impedeix la infiltració 

de leucòcits, entre ells els leucòcits productors d’opioides, de manera que es veu reduïda l’analgèsia 
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opioide perifèrica86,88. Per tant, encara que hi hagi menys infiltració de cèl·lules immunes al teixit 

nerviós danyat i, conseqüentment, es freni la neuroinflamació87, l’al·lodínia mecànica no 

disminueix89. 

L’administració d’opioides exògens modula diferents funcions immunitàries, com la inhibició 

de la fagocitosis dels macròfags i la disminució de la producció de citocines proinflamatòries. 

Aquests efectes no s’observen en animals KO pel receptor MOR, suggerint que aquestes funcions 

estan regulades pels MOR5. 

6.3 CÈL·LULES GLIALS ESPINALS 

El P2X4 i el P2X7 són dos receptors purinèrgics implicats en el desenvolupament del dolor 

neuropàtic, que s’activen per l’ATP que alliberen les neurones danyades i altres cèl·lules no 

neuronals. El receptor P2X4 es troba sobreexpressat en la micròglia espinal en resposta a una lesió 

nerviosa, i s’ha vist que el blocatge farmacològic o la inhibició d’aquest receptor reverteix l’al·lodínia 

tàctil90. De la mateixa manera, la disfunció del receptor P2X7, sobre-expressat en astròcits davant 

d’un dany nerviós, alleugera la hipersensibilitat als estímuls tèrmics i mecànics en models murins 

de dolor neuropàtic91.  

Pel que fa a la micròglia, s’ha demostrat que administrant minociclina dies després de 

produir-se la lesió nerviosa, s’inhibeix significativament la seva activació, però no s’atenua la 

hiperalgèsia i l’al·lodínia ja existent abans del tractament. Per tant, la minociclina és eficaç com a 

mètode preventiu de dolor neuropàtic però no un cop ja s’ha manifestat la simptomatologia, 

suggerint-nos la importància de la micròglia en els primers estadis del dolor neuropàtic92,93. 

Recentment, s’ha demostrat un dimorfisme sexual entre rosegadors mascles i femelles en 

els mecanismes subjacents a l’al·lodínia mecànica. En el cas dels mascles, l’al·lodínia sembla estar 

principalment produïda per l’activació de les cèl·lules microglials, concretament per l’acció del TLR-

494, en canvi, en femelles sembla deure’s a una major infiltració de limfòcits T a la medul·la espinal. 

Aquest descobriment suposa un important avenç pels tractaments que tenen com a senyalització 

diana les cèl·lules neuroimmunes, ja que en funció del sexe de l’animal la diana cel·lular pot ser 

diferent95. 
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CONCLUSIONS 

 

1. Les cèl·lules immunes i glials, així com els mediadors inflamatoris que alliberen, 

contribueixen al desenvolupament i manteniment del dolor neuropàtic, al sensibilitzar i 

estimular els nociceptors i les seves dianes sinàptiques. 

 

2. La cronificació del dolor produït per una lesió nerviosa depèn de si prevalen més els efectes 

destructius (citocines proinflamatòries, prostaglandines, proteïnes del complement, espècies 

reactives de l’oxigen) o els efectes neuroprotectors (citocines antiinflamatòries, factors 

neurotròfics, mediadors opioides analgèsics). 

 

3. Els limfòcits T i B, monòcits/macròfags i granulòcits produeixen pèptids opioides i expressen 

receptors opioides, contribuint a limitar la resposta neuroinflamatòria i a suprimir la 

transmissió d’impulsos nerviosos nociceptius. 

 

4. En les etapes tardanes de la inflamació induïda per un dany nerviós, es potencia l’efecte 

analgèsic del sistema opioide a l’augmentar la secreció de pèptids opioides al teixit lesionat 

i l’expressió de receptors opioides en neurones i cèl·lules immunes.  

 

5. L’activitat dels MOR en les cèl·lules immunitàries té efectes immunosupressors i 

antiinflamatoris, a l’inhibir l’alliberació de citocines proinflamatòries, estimular l’alliberació 

d’antiinflamatòries promovent una major diferenciació de limfòcits Th cap a Th2, i alterar el 

reclutament de leucòcits al teixit lesionat. 

 

6. L’increment de l’activitat dels limfòcits Th2 i macròfags M2 podria ser una bona diana 

terapèutica per tal de reduir la neuroinflamació present en el dolor neuropàtic i revertir la 

hipersensibilitat al dolor. 
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