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1. Resum del projecte  

 

La retinosi pigmentària és una ceguesa progressiva relativament freqüent entre les 

malalties rares, ja que afecta 1/4.000 habitants. Això implica que al món hi ha 

aproximadament un milió i mig de persones que pateixen retinosi pigmentària. 

Les persones afectades naixen amb mutacions en certs gens que els suposen una 

predisposició a tenir la malaltia, que es manifesta en forma de “visió túnel” i que, 

segons l’individu, pot acabar causant ceguesa completa. Es tracta, doncs, d’una 

malaltia hereditària amb diferents possibilitats de transmissió. Dels 50 gens que 

s’han associat a la retinosi pigmentària, nosaltres n’hem estudiat sis que es 

transmeten de pares a fills de manera dominant (la mutació d’un dels dos al·lels és 

suficient per donar lloc a la malaltia). 

 

Els sis gens que hem estudiat i que provoquen la malaltia en tenir una còpia 

mutada són PRPF3, PRPF4, PRPF6, PRPF8, PRPF31 i SNRNP200. Aquests gens 

comparteixen el rol de codificar per a proteïnes que intervenen en un mecanisme 

cel·lular anomenat splicing. Mitjançant aquest mecanisme, l’RNA missatger derivat 

d’un gen és processat per, posteriorment, produir la proteïna corresponent. El 

segon aspecte en comú d’aquests gens és que es troben molt conservats durant 

l’evolució, de manera que els homòlegs humans i de cucs Caenorhabditis elegans 

són molt semblants, a més de dur a terme les mateixes funcions en les cèl·lules de 

les dues espècies. 

 

Tot i haver-se publicat més de nou mil treballs científics sobre la retinosi 

pigmentària, a hores d’ara no existeix un tractament eficaç contra la ceguesa que 

provoca. Aquesta absència de teràpies efectives pot ser conseqüència de la 

diversitat de gens implicats. Una medicina personalitzada, basada en les 

mutacions que presenti cada pacient, podria ser l’estratègia a seguir. El nostre 

grup s’ha centrat a investigar sis gens que comparteixen funció a la cèl·lula i que, 

per tant, la malaltia causada per mutacions en qualsevol d’ells podria ser 

susceptible d’una teràpia similar. Amb aquesta finalitat hem emprat l’organisme 
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model Caenorhabditis elegans (C. elegans), un cuc d’un mil·límetre de longitud, 

àmpliament utilitzat en recerca biomèdica arreu del món. Descobriments en 

aquest cuc han valgut tres premis Nobel els darrers anys, dos d’ells en medicina i 

fisiologia. 

 

Una paradoxa del subtipus de retinosi pigmentària que hem estudiat és que les 

mutacions causants existeixen en gens que sabem que s’expressen en totes les 

cèl·lules de l’organisme. Tot i l’activitat gènica global, però, les mutacions només 

causen alteracions a la retina, sense afectar altres òrgans. 

 

Amb aquests antecedents ens plantegem les preguntes següents: 

- Seria possible crear un model de retinosi pigmentària en un organisme molt 

eficient i d’èxit en recerca biomèdica com és C. elegans? 

- Per quin mecanisme mutacions en aquests sis gens d’splicing provoquen una 

malaltia exclusivament a la retina? 

- Podria, el coneixement del mecanisme de la malaltia, orientar i dinamitzar la 

recerca de teràpies eficients per a pacients amb aquest subtipus de retinosi 

pigmentària? 

 

 

2. Resultats  

 

Un mètode clàssic per conèixer la funció de gens és inactivar-los i analitzar les 

conseqüències. En aquest sentit, C. elegans té la particularitat de permetre inactivar 

gens de manera flexible i eficient mitjançant la tècnica de l’RNA d’interferència per 

l’aliment. Breument: podem inactivar la funció del gen d’interès en diferents graus 

regulant el bacteri ingerit (un clon bacterià que produeix RNA de doble cadena 

específic per cada gen) en una població de cucs. El nostre grup ha creat i validat 

eines per a la inactivació parcial d’aquests sis gens en C. elegans. D’aquesta manera 

hem modelat la falta parcial de funció que té lloc en pacients de retinosi 

pigmentària com a conseqüència de mutacions.  
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A més de descriure les conseqüències de la inactivació d’aquests gens en C. 

elegans, hem estudiat els transcriptomes (RNA-sequencing) de poblacions d’animals 

amb una falta de funció parcial per a cadascun d’aquests sis gens. Com a resultat 

més rellevant, hem observat que quan inactivem aquests gens d’splicing, la cèl·lula 

respon expressant alts nivells de dos gens molt conservats entre cucs i humans: 

atl-1, homòleg de l’humà ATL que intervé a la resposta a dany i estrès replicatiu al 

DNA i egl-1, homòleg de gens humans activadors de l’apoptosi. 

 

Paral·lelament hem descobert que una de les sis proteïnes d’splicing implicades en 

la malaltia, PRP-8, interacciona funcionalment amb una altra proteïna, RSR-2, que 

intervé en l’acoblament de l’splicing i la transcripció (FONTRODONA et al., Plos Genetics 

2013). 

 

En resum, establim tres vies, dues de noves, per les quals es pot afectar la viabilitat 

de les cèl·lules de la retina quan s’inactiven aquests sis gens d’splicing: (1) el mateix 

splicing o processament de l’RNA missatger, (2) l’eficiència de l’activitat 

transcripcional, i (3) l’activació d’ATL per estrès replicatiu i consegüent inducció 

d’apoptosi (figura 1). 
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Figura 1. Els detalls moleculars de com una pèrdua parcial de la funció d’aquests sis gens pot provocar apoptosi serien massa extensos per a aquest resum, però 

podem indicar que en el nostre model l’apoptosi estaria provocada per l’splicing cotranscripcional i per la formació d’R-loops a les forquetes de replicació del DNA 

només en cèl·lules amb una activitat transcripcional molt alta. 
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3. Rellevància i possibles implicacions  

 

El descobriment de la inducció de l’activador d’apoptosi egl-1 després de la 

inactivació parcial d’aquests sis gens en C. elegans va ser rellevant, ja que les 

cèl·lules de la retina de pacients amb retinosi pigmentària també moren pel 

mecanisme d’apoptosi. A més, vam observar que aquesta apoptosi tenia lloc 

principalment a cèl·lules de la hipodermis del cuc; de la mateixa manera que en 

humans només queden afectades les cèl·lules de la retina, al cuc ho fa un tipus 

cel·lular concret.  

 

Resulta molt interessant el fet que existeixi una clara semblança entre les cèl·lules 

de la retina humana i les de la hipodermis del cuc: tots dos tipus cel·lulars tenen 

molt alta activitat transcripcional en els organismes respectius. Proposem, doncs, 

un model molt atractiu per a l’estudi de la retinosi pigmentària, que segurament 

serà explotat per altres grups de recerca, a més de nosaltres mateixos, en un futur 

proper. 

 

D’altra banda, l’activació de l’expressió d’atl-1 implica que hem identificat una nova 

via responsable de l’apoptosi i, per tant, si som capaços d’inhibir-la 

farmacològicament, podríem augmentar la supervivència de las cèl·lules de la 

retina i endarrerir o fins i tot evitar la ceguesa progressiva. 

 

CRISPR i medicina personalitzada 

La recent tècnica de CRISPR/Cas9 permet editar els genomes de cèl·lules i 

organismes model amb una flexibilitat i eficiència sense precedents. Actualment el 

nostre grup ja ha utilitzat aquesta tècnica en altres projectes per introduir 

mutacions esporàdiques o petites delecions/insercions “a la carta”. En aquest 

escenari, la fusió del CRISPR/Cas9 amb el nostre model de retinosi pigmentària en 

C. elegans ens permetrà introduir en el genoma del cuc les mutacions dels 

pacients, de manera que cada persona amb mutacions en aquests gens d’splicing 
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podria tenir un “tub d’assaig multicel·lular personalitzat” al laboratori sobre el qual 

es podrien testar possibles teràpies. 
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