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1. Resum del projecte  

 

Existeix àmplia evidència que les modificacions posttraduccionals (PTM) de la majoria de 

proteïnes són importants per la seva activitat i processament. En aquest context i tenint en 

compte que descobriments recents que PTM de la transtiretina (TTR) són rellevants pel 

que fa al seu potencial amiloïdogènic, tenim la hipòtesi que noves modificacions 

metabòliques de la TTR poden ser identificades i correlacionades amb la predisposició a 

desenvolupar la malaltia, l’edat d’inici dels símptomes, els òrgans afectats i la gravetat 

d’aquesta afectació. 

 

L’objectiu general del projecte va ser d’obtenir noves evidències sobre mecanismes 

moleculars relacionats amb la TTR que podrien ser d’ajuda, d’una banda, en el diagnòstic i 

el seguiment de la malaltia i, d’una altra, a trobar noves dianes terapèutiques. 

 

Com a objectius preliminars per determinar l’existència suggerida d’una correlació entre les 

modificacions posttraduccionals i l’amiloïdogènesi en pacients portadors de variants 

proamiloïdogèniques de TTR, el primer pas va consistir a definir la població d’estudi. Aquesta, 

inicialment, va consistir en una cohort de pacients controls (productors de TTR no mutada o 

wild-type) i unes altres 4 poblacions de pacients definides pel seu estat de portadors de 

mutació amiloïdogènica de TTR-V30M o E89K, tant asimptomàtics com simptomàtics 

(receptors de teràpia per trasplantament de fetge) i aquells pacients no portadors però 

receptors de fetge d’un pacient afectat per amiloïdosi per TTR mutada (receptors de fetge 

dominó). D’aquestes diverses cohorts, a més de determinar-ne l’estatus mitjançant test 

genètic quan aquest pertocava (controls sans i potencials portadors de TTR-V30M/E89K), es 

van extreure una sèrie de dades clíniques (edat d’inici, òrgans afectats, símptomes i gravetat) 

i paraclínics (anàlisi de sang estàndard, electromiograma, electrocardiograma, 

ecocardiograma). Contemporàniament es desenvolupà una metodologia per definir un 

mètode de preparació de la mostra de sèrum amb recuperació de totes les PTM a la TTR 

mitjançant tècniques d’espectrometria de masses i posteriorment avaluar l’efecte d’aquestes 

sobre les propietats biofísiques (estabilitat, agregació, amiloïdogenicitat), tant en pèptids 

models (sintetitzats de novo) en les diverses mutacions trobades en les proteïnes models 
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(V30M, E89K, etc.), com en la forma íntegra de cada proteïna model. Paral·lelament, a nivell 

hospitalari s’organitzà un cribratge del banc de plasma (Hospital Clínic) amb mostres 

procedents d’una cohort ja coneguda de portadors de mutacions amiloïdogèniques de TTR, i 

es procedí a identificar/definir aquestes PTM segons el mètode desenvolupat. Una anàlisi 

estadística posterior va intentar correlacionar les PTM amb factors clínics en les amiloïdosis 

hereditàries per TTR i així definir-ne l’eventual utilitat com a biomarcador per al diagnòstic, el 

seguiment i fins i tot per guiar la proposta terapèutica en aquests pacients. En el pla de 

treball van quedar definides 4 tasques per completar, que es resumeixen a continuació:  

 

Tasca 1: dissenyar una cohort adequada d’individus per estudiar la influència de les PTM de la 

TTR sobre diferents aspectes de la malaltia (etapa de la malaltia: portador asimptomàtic, 

pacient simptomàtic abans i després d’LT; edat d’inici de la simptomatologia; nombre i tipus 

d’òrgans afectats; nivell de gravetat de l’afectació dels òrgans).  

 

Tasca 2: seleccionar les mostres de sèrum d’individus portadors d’alguna de les mutacions 

d’estudi de la TTR ja existents al nostre banc de sang i recollir nova mostra de sang dels 

individus que continuïn vius i dels individus diagnosticats de novo.  

 

Tasca 3: realització dels procediments clínics dels individus inclosos: es realitzaran els 

procediments clínics explicats en el punt 1.2.3 del protocol original (en resum: anàlisis 

clíniques, de sang, electromiograma, electrocardiograma i avaluacions d’ultrasò cardíac).  

 

Tasca 4: correlacionar les PTM de la TTR amb els diferents aspectes clínics de la malaltia 

estudiats. 

 

Modificació del pla de treball 

Davant les dificultats d’afegir mostres històriques (>3 anys), així com a l’accés al biobanc per 

motius d’accés als pacients amb mostres històriques mitjançant el consentiment informat 

signat pels pacients, i la necessitat d’accedir ràpidament a un nombre de mostres suficient, 

hem tingut de variar el protocol de base amb la participació d’altres centres, entre els quals 

van destacar els hospitals de Cruces, Vall d’Hebron, Santa Creu i Sant Pau, Bellvitge, Son 
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Llàtzer de Mallorca i Puerta de Hierro de Madrid, i tenint en compte la necessitat afegida 

d’actualitzar els fulls de consentiment informat, així com els acords de transferència de 

material (material transfer agreements, MTA) exigits de manera individualitzada amb les 

respectives aprovacions dels diversos comitès d’ètica, a més de la complexitat d’accedir als 

pacients portadors i portadors simptomàtics per motiu de la raresa d’aquesta malaltia, de 

l’absència d’endemicitat a Barcelona, amb una majoria de pacients de fora, de la rapidesa 

d’evolució en alguns i amb l’obstacle afegit d’una dificultat per a la deambulació (sobretot en 

els estadis més avançats), a més d’aquells inherents a l’organització de cites per fer les 

diverses proves (dependents de serveis diferents; per exemple,  anàlisi de sang estàndard, 

neurofisiologia, ecocardiografia, electrocardiografia), la finalització de les tasques 1, 2 i 3, i la 

recollida de totes les dades respectives, s’ha vist alentida i finalment endarrerida i sense 

poder assolir l’objectiu d’una part (150 mostres del Banc d’Immunologia, 32 ECG, 36 EMG, 37 

ECHO), tot i que es va maximitzar la coordinació entre serveis i amb els hospitals 

col·laboradors de fora de Barcelona. De la mateixa manera, les extraccions per a l’estudi ens 

van arribar seqüencialment i algunes amb retard, tot justificant d’emprendre una primera 

anàlisi de PTM amb les primeres 55 mostres.  

 

Tot i això, després de redissenyar parcialment el protocol, hem aconseguit arribar a un 85% 

de les mostres considerades inicialment en només 12 mesos (taula 1). 

A més, els avenços terapèutics van canviar el paradigma del tractament els últims dos anys, 

passant del trasplantament de fetge –com a única possibilitat terapèutica– a disposar dels 

estabilitzadors de TTR (Tafamidis, Diflunisal) introduïts entre els anys 2012-2013 

paral·lelament als assaigs clínics amb silenciadors d’RNA de TTR.  

 

Aquests esdeveniments van canviar el concepte d’anàlisi transversal i ens van induir a 

conceptualitzar el seguiment d’un mateix pacient segons la seva evolució clínica sense o amb 

aquests tractaments/assaigs (taules 2 i 3), llavors amb la necessitat d’afegir una estratificació 

entre pacients simptomàtics segons l’estadiatge de Coutinho (1980) i Yamamoto (2007) (taula 

1). D’altra banda, finalment, les mostres de pacients amb mutació E89K (9 de 7 pacients) no 

s’han pogut incloure en l’anàlisi inicial per motiu de necessitat de més mostres per a 
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l’estandardització de la tècnica (cf. article de M. VILÀ. J Proteomics, relacionat amb aquesta 

recerca). 

 

 

2. Resultats  

 

- S’han aplicat aquestes dues metodologies d’anàlisi proteòmica desenvolupades (targeted LC-

MS i intact protein analysis) a l’anàlisi de mostres de plasma d’una cohort de pacients 

portadors de la mutació amiloïdogènica V30M asimptomàtics i simptomàtics, en diferents 

estadis de progressió de la malaltia (FAP), juntament amb un grup d’individus controls, 

recollits i seleccionats com es descriu prèviament. 

  

Els principals resultats que s’han derivat de l’anàlisi de les diferents formes de TTR d’aquestes 

mostres han estat els següents: 

 

- Els nivells de TTR total en plasma són significativament superiors en tots els pacients 

portadors de TTR-V30M als dels individus controls. No s’observen diferències significatives en 

aquests nivells entre els individus en diferents estadis de progressió de la malaltia (figura 5A). 

 

- La ràtio entre TTR-V30M i TTRwt és del voltant del 60:40 en tots els individus portadors 

de la mutació, independentment de l’estadi de progressió de la malaltia (figura 5B). 
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Figura 5. Anàlisi per targeted LC-MS de TTR de mostres de plasma. A) concentració de TTR total en individus 

controls i portadors de V30M en diferents estadis de FAP. B) Percentatge de TTR-V30M en plasma en individus en 

diferents estadis de progressió de FAP. 

 

- Els nivells en plasma de les formes de TTR corresponents a la Cys-10 lliure i les 

modificades amb S-Cys i S-Sulfo no presenten variacions significatives al llarg de la progressió 

de la FAP, ni es diferencien significativament dels individus controls.  

 

- Els nivells en plasma de les formes de TTR modificades amb S-CysGly i S-GSH 

presenten nivells significativament més alts en els individus asimptomàtics (estadi 0) que en 

aquells en què s’ha iniciat la progressió de la FAP (estadis 1 i 2) (figura 6). Aquests nivells 

podrien, doncs, ser útils com a marcadors de l’inici de la progressió de l’amiloïdosi. Caldria 

validar aquest resultat en un nombre més gran de mostres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Anàlisi per targeted LC-MS de formes modificades a la Cys-10 de la TTR de mostres de plasma. A) Nivells 

de la forma modificada S-CysGly en individus controls i portadors de V30M en diferents estadis de FAP. B) Nivells 

de la forma modificada S-GSH en individus controls i en diferents estadis de progressió de FAP. 

 

- Aquestes metodologies  també s’han aplicat a l’anàlisi d’una cohort de mostres de pacients 

sotmesos a trasplantament hepàtic i trasplantament hepàtic dominó, en col·laboració amb la 

Universidade de Lisboa i l’Hospital Curry Cabral de Lisboa. 
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Amb l’anàlisi d’una sèrie temporal de mostres extretes a diferents temps després del 

trasplantament s’han pogut mesurar el temps de substitució de la TTR-V30M en els individus 

portadors de V30M recipients d’un fetge wt, així com la cinètica d’aparició de la proteïna 

mutant V30M en individus recipients del trasplantament dominó de fetges de portadors de la 

TTR mutant V30M (figura 7A). D’altra banda, l’anàlisi de mostres a temps llargs després del 

trasplantament ha permès observar que els nivells de TTR totals en recipients de 

trasplantaments dominó és superior al dels individus recipients de fetges wt (figura 7B). 

Aquest resultat està d’acord amb el que s’ha observat en l’anàlisi del grup de mostres descrit 

anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Anàlisi per targeted LC-MS de la TTR de mostres de plasma. A) Nivells de TTR-V30M i wt a diferents temps 

després de trasplantament hepàtic (LT) i transplantament hepàtic dominó (DLT). B) Nivells de TTR total en plasma 

a llarg termini després del trasplantament. 
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LC-MS de pèptids que porten els PTM d’interès. L’anàlisi de mostres de sèrum mitjançant la 

combinació dels dos mètodes proporciona informació complementària sobre les quantitats 

relatives i absolutes de les formes TTR PTM seleccionades. Es mostra que els mètodes basats 

en proteïna intacta estan esbiaixats per a PTM específics, ja que assumeixen els factors de 

resposta constant, mentre que el nou mètode LC-MS dirigit proporciona la quantificació 

absoluta PTM i el total de variants de TTR. 

 

La metodologia informada s’ha aplicat a dos conjunts diferents de mostres clíniques. L’anàlisi 

de mostres de pacients amb FAP en diferents etapes de la malaltia revela canvis en la 

distribució de les PTM en Cys-10 al llarg de la progressió de la FAP, essent algunes d’aquestes 

PTM en Cys-10 possibles biomarcadors de l’aparició de la malaltia. A través de l’anàlisi d’una 

sèrie temporal de pacients amb FAP trasplantats de fetge (LT) i de receptors de 

trasplantament de fetge dominó (DLT) a partir de portadors V30M, hem caracteritzat la 

progressió de la proporció wt:V30M, així com l’evolució de les PTM en Cys-10, des del 

trasplantament fins a 9 anys després. Com a resultat de l’anàlisi de mostres humanes, 

assenyalem amb caràcter preliminar les isoformes S-GSH i S-CysGly com a biomarcadors de 

la progressió de la malaltia. En particular, suggerim que S-GSH i S-CysGly podrien ser bons 

indicadors de la presència d’agregats solubles com a conseqüència d’una situació d’augment 

de l’estrès oxidatiu. Hem observat augment dels nivells de les dues Cys-10 PTM en pacients 

asimptomàtics en comparació amb els controls o en pacients amb trasplantament hepàtic 

dominó quan es compara amb els de fetge trasplantat. Més important encara, es proposa 

que els nivells de S-GSH i S-CysGly poden ser bons indicadors de la FAP inicial, ja que els 

nivells de les dues isoformes van disminuir després de la primera aparició de símptomes FAP. 

La disminució en els nivells de S-GSH i S-CysGly podria estar relacionada amb un augment en 

l’activitat GRX a TTR deposició. Per tant, i malgrat ser preliminar, els resultats que es 

presenten són molt prometedors, ja que ofereixen una mesura no invasiva i objectiva de 

l’estadi de la malaltia, la qual cosa podria permetre una intervenció precoç en el tractament 

FAP.   
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3. Rellevància i possibles implicacions  

 

A través dels mètodes d’anàlisi proteòmica que hem posat a punt en aquest treball, hem 

pogut analitzar els nivells en plasma de diferents formes modificades en el residu de cisteïna-

10 de la TTR. L’anàlisi de grups de mostres d’individus portadors de la mutació 

amiloïdogènica V30M, sans i afectats en diferent grau per l’amiloïdosi, ha revelat nivells 

diferencials d’algunes d’aquestes formes modificades. 

 

Si els resultats obtinguts es confirmen en un estudi amb grups de mostres de pacients més 

grans, el mesurament dels nivells d’aquestes formes modificades en plasma podria ser útil 

per a la determinació precoç del progrés de l’amiloïdosi en individus portadors sans, i guiar 

l’inici dels tractaments terapèutics disponibles en els estadis inicials de la malaltia, per a una 

major eficàcia d’aquests. 
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Taula 1. Característiques de base, demogràfiques i clíniques, de la població d’estudi 

Characteristics Overall 

(N=155) 

Controls 

(N=70) 

TTR-V30M (N=78) Domino-

LT 

recipients 

(N=7) 

Pending Clustering 

(Other Hospital) (N=7) Asymptomatic 

(n=29) 

Symptomatic  

(n=42) 

Non- LT 

recipients 

(n=25) 

LT-recipients 

(n=17) 

Age Mean (SD), y  45.8 

(13.4) 

43.6 (10.3) 63.6 (10.5) 45.6 (10.8) 70.3 

(5.35) 

55.1 (14.8) 

No (%)  70 (45.1) 29 (37.2) 25 (32) 17 (21.8) 7 (9) 7 (9) 

Sex, N (%) Male  41 (58.6) 12 (41.4) 16 (64) 8 (47) 4 (57) NA 

Female  29 (41.4) 17 (58.6) 9 (36) 9 (53) 3 (43) NA 

Sex ratio (M/F)  1.4 0.70 1.70 0.88 1.33 1.05 

Disease Stage Median, [Coutinho]    Stage 2 Stage 1   

 1    12 (48) 12 (76.5)   

2    8 (32) 2 (11.75)   

3    5 (20) 2 (11.75)   

Disease Stage Median [PND]    II II   

 I    12 (48) 8 (47)   

II    4 (16) 4 (23.5)   

IIIA    1 (4) 0 (0.0)   

IIIB    4 (16) 1 (5.9)   

IV    4 (16) 1 (5.9)   

USC (% target)  48 (56.47)  
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EMG (% target)  49 (57.64)  

ECG (% target)  53 (62.35)  

TTR-stabiliser use, No (%)    5 (20)    

 Tafamidis 

- male 

- female 

   4 (16)    

   3 (12)    

   1 (4)    

Diflunisal 

- male 

- female 

   1 (4)    

   1 (4)    

   0 (0)    
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Taula 2. Seguiment longitudinal de les mostres 

 

Population Characteristics  

 

Overall 

(N=113) 

Male Female 

  -Asymptomatic  (n, %) 

  -Symptomatic (n, %) 

  -LT (n, %) 

  -Domino-LT (n, %) 

  -Other (pending to define –                     

   other Facilities) (n, %) 

35 (33) 12 (34) 23 (66) 

45 (42.5) 36 (80) 9 (20) 

19 (17.9) 9 (47.4) 10 (52.6) 

7 (6.6) 4 (57) 3 (43) 

7 (6.6) NA NA 

 

Taula 3. Mostreig seqüencial 

 

Sequential Samples’ 

characteristics 

N (% of Total) 

Overall Sampling  42 (37) 

 -Range 

 -Mean (sd) 

2-10 

3.2 (2.35) 

Number of patients 13 (11.50) 

 -Asymptomatic 

 -Symptomatic: 

           NOT LT: 

           *Clinical Trial 

           *TTR stabiliser 

           LT: 

           *Progression 

           *Stable 

6 

6 

4 

2 

2 (Diflunisal) 

2 

1 

1 

 

Abreviatures: NA, no disponible; USC, ecocardiograma; ECG, electrocardiograma; EMG, 

Electromiograma. LT, trasplantament de fetge. Male, home; Female, dona. Asymptomatic, 

asimptomàtic. Symptomatic, simptomàtic. Clinical Trial, assaig clìnic. TTR stabilizer, 

estabilitzador de TTR.  

 


