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1. Resum del projecte  

 

La malaltia de Niemann Pick tipus C (NPC) és una de les malalties lisosomals més 

complexes, caracteritzada per provocar alteracions neurològiques com l’atàxia, la 

cataplexia, alteracions motores i demència supranuclear, així com una 

hepatosplenomegàlia i una progressiva degeneració hepàtica. En alguns casos, els 

pacients presenten desordres hepàtics letals, abans fins i tot de fer-se evidents els 

símptomes neurològics. A nivell molecular, la malaltia d’NPC està provocada per 

mutacions en la proteïna endolisosomal NPC1/NPC2, la qual té un paper crucial 

regulant la distribució i el tràfic intracel·lular de colesterol/glicoesfingolípids (GSL), 

els quals s’acumulen en els lisosomes dels teixits afectats (fetge i cervell). Les 

caveolinopaties engloben un conjunt de malalties neurodegeneratives amb 

símptomes similars als de l’NPC, que estan determinades per la pèrdua de la 

funcionalitat de la caveolina-1 (CAV1), proteïna clau que defineix els microdominis 

específics de les bicapes lipídiques i que es caracteritzen per la presència de 

colesterol i GSL. Com que una disfunció mitocondrial pot produir malalties 

hepàtiques i neurològiques, i com que una deficiència en NPC1 i CAV1 promou un 

augment de l’acumulació del colesterol mitocondrial, la nostra hipòtesi estableix 

que l’acumulació del colesterol mitocondrial és un factor clau per al 

desenvolupament de la malaltia d’NPC i de les caveolinopaties. L’objectiu principal 

d’aquest projecte era demostrar la nostra hipòtesis fent servir, com a models 

experimentals, ratolins amb deficiència en NPC1 i CAV1, així com línies cel·lulars 

humanes de pacients amb NPC (fibroblasts i limfòcits) per determinar la funció 

mitocondrial i la defensa antioxidant, així com fer una anàlisi lipídica i quin seria el 

seu impacte en els hepatòcits i en cèl·lules de Purkinje. A més a més, vam analitzar 

el paper de la recuperació de la defensa antioxidant en la funció mitocondrial, del 

pes corporal i de la supervivència dels ratolins models amb aquestes malalties. 
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2. Resultats principals  

 

El colesterol i la defensa antioxidant mitocondrial en ratolins deficients en 

NPC i CAV1 

Com a exemple de malaltia lisosomal, NPC es caracteritza per un desequilibri de 

l’homeòstasi lisosomal i l’acumulació de colesterol i GSL en l’interior del 

mitocondri. Una deficiència de CAV1 no només té un impacte directe en 

l’homeòstasis intracel·lular del colesterol, sinó també en l’impacte de la capacitat 

energètica de l’hepatòcit al fetge regenerant, tot suggerint una alteració 

mitocondrial. Encara que el colesterol i els GSL són parts integrants de les 

membranes lipídiques, tot conferint-los les propietats físiques i funcionals que 

tenen, la seva acumulació al mitocondri no només promou un desequilibri entre el 

consum d’oxigen i la fosforilació oxidativa, sinó que a més interfereix en l’activitat 

d’alguns transportadors mitocondrials específics, com en el cas del transportador 

del glutatió del citosol al mitocondri, GSH, i produeix una disminució del GSH 

mitocondrial (mGSH). Per avaluar l’impacte de la deficiència de NPC1 i CAV1 en la 

fisiologia mitocondrial, vam examinar el nivell de colesterol mitocondrial, la funció i 

la defensa oxidativa obtinguda de fetge i cervell de ratolins deficients en NPC1 y 

CAV1. Concretament, ens vam fixar en el nivell d’mGSH, perquè és sabut que el seu 

transport és sensible a les propietats dinàmiques de la membrana mitocondrial. 

Els resultats obtinguts indiquen l’acumulació de colesterol en la membrana 

mitocondrial interna en tots dos models (NPC1 i CAV1 KO) i això es correlaciona 

amb una taxa inferior de transport de GSH del citosol al mitocondri, la qual cosa 

provoca una disminució del nivell d’mGSH, pèrdua de la fluïdesa de la membrana i 

alteració en la respiració mitocondrial entre el estats 3 i 4, tot produint una 

disminució del quocient de control per acceptor amb la presència d’ADP, fet que 

suggereix una disfunció mitocondrial. Per últim, hem demostrat en fraccions de 

l’ER i MAM de fetge de ratolí que CAV1 és una proteïna resident en aquests 

dominis y que l’absència de CAV1 en MAM augmenta significativament el nivell de 
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colesterol. Aquests dominis MAM són molt actius metabòlicament i tenen un 

paper clau en el transport d’ions y lípids entre l’ER i el mitocondri. 

 

Efecte de l’èster etílic de GSH en el GSH mitocondrial, la susceptibilitat a 

l’estrès oxidatiu i la funció mitocondrial en hepatòcits i cèl·lules de Purkinje 

El GSH controla moltes de les funcions cel·lulars, principalment la defensa 

antioxidant en actuar en el cicle redox dependent del GSH. Per examinar les 

conseqüències de l’mGSH en la susceptibilitat a l’estrès oxidatiu, primer vam 

establir les estratègies que permetien una recuperació de l’mGSH malgrat 

l’increment de colesterol. A més a més, vam examinar amb detall l’impacte de la 

disminució de l’mGSH en la funció mitocondrial fent servir respirometria d’alta 

resolució (HHR). El tractament amb èster etílic de GSH (GSHee) recuperava el nivell 

d’mGSH tant al fetge com al cervell dels ratolins deficients en NPC, tot produint-se 

un efecte similar en fibroblasts de pacients amb la malaltia de NPC i en hepatòcits 

primaris deficients en NPC. Al contrari que GSHee, N-acetilcisteïna (NAC) va ser 

incapaç d’incrementar el nivell d’mGSH, tant en fetge com en hepatòcits aïllats. 

En l’anàlisi d’HRR en homogenats hepàtics de ratolins control NPC+/+, NPC-/-, amb i 

sense tractament amb GSHee in vivo, determinant el consum d’oxigen en absència 

d’ADP i presència de malat i glutamat (substrats del complex I), es va observar una 

disminució significativa del consum d’oxigen en NPC-/- en relació amb els ratolins 

NPC+/+ que no van patir cap mena d’alteració amb el tractament de GSHee. Uns 

resultats similars es van observar en presència de rotenona (inhibidor del complex 

I) i succinat (substrat del complex II). Semblantment, la respiració acoblada 

determinada pel consum d’oxigen en presència d’oligomicina per inhibir 

l’ATPsintasa i la màxima transferència electrònica (ETS) en presència del 

desacoblant FCCP, van reflectir una disminució en fetge de ratolins NPC-/- que no 

va ser capaç de recuperar el tractament amb GSHee. Una anàlisi similar d’HRR en 

homogenats de cervell de ratolins NPC+/+, NPC-/- i NPC-/- tractats amb GSHee va 

establir clares diferències entre els diferents grups, al contrari del que es va 

observar en les mostres hepàtiques. En aquest cas, es va veure que la fosforilació 
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oxidativa amb substrats del complex I disminuïa en NPC-/- en comparació amb 

NPC+/+, efecte reversible amb el tractament amb GSHee. Les diferències utilitzant 

substrats del complex II mostraven unes tendències similars entre NPC-/- i NPC+/+ 

amb la capacitat del GSHee de prevenir aquestes alteracions. 

 

Els resultats de la funció mitocondrial en fetge estaven acompanyats d’una 

disminució en l’expressió dels complexos mitocondrials, en concret del complex IV 

(citocrom C oxidasa) i del complex V, que no es van recuperar amb el tractament 

amb GSHee. Al contrari, no es van detectar canvis substancials en l’expressió 

d’aquests complexos en el cervell de NPC-/- comparat amb NPC+/+. 

 

Els fibroblasts humans de pacients amb NPC van mostrar una reducció 

significativa de la funció mitocondrial, tant de rutina acoblada com en l’estat ETS 

de màxima transferència electrònica, comparat amb fibroblasts de persones 

sanes. 

La calbindina és una proteïna essencial en la funció de la coordinació motora i 

integració sensorial que s’expressa, particularment, al cerebel i les cèl·lules de 

Purkinje. Per tant, una disminució en l’expressió de la calbindina desencadena 

defectes en la coordinació motora. Anàlisis mitjançant immunohistoquímica per 

revelar presència de calbidina, van mostrar una disminució dels seus nivells en 

mostres de cerebel de ratolins NPC-/- respecte dels ratolins controls NPC+/+. En 

canvi, després de tractar els ratolins NPC-/- amb GSHee, es va veure un increment 

del nivell de calbindina en cèl·lules de Purkinje. Aquests resultats abonaven 

l’observació del nivell de nitrosilació en residus de proteïnes de cèl·lules de 

Purkinje en ratolins NPC-/- tractats amb GSHee. 

 

El tractament amb GSHee reverteix les alteracions del patró dels GSL en 

cervell de ratolins deficients en NPC 

Hem observat un increment del nivell de colesterol mitocondrial, tant en fetge com 

en cervell de ratolins deficients en NPC. En aquest sentit, l’anàlisi per microscòpia 
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confocal mostrava un augment del colesterol lliure al mitocondri dels fibroblasts 

de malalts d’NPC i en els hepatòcits dels ratolins NPC-/- , nivell de colesterol que es 

va confirmar a nivell bioquímic amb una anàlisi per HPLC. A més a més, es va 

observar un increment de gangliòsid GD3 al mitocondri del fetge de ratolí NPC-/-, 

bo i existint una col·localització d’aquest amb el colesterol lliure. Aquests resultats 

es correlacionaven amb l’expressió de proteïnes involucrades en la regulació del 

tràfic de colesterol al mitocondri, tot observant-se un increment de l’expressió 

d’mRNA de StaRD1, que es normalitza després d’un tractament amb GSHee. D’altra 

banda, el nivell d’mRNA d’MLN64 va disminuir en el fetge deficient en NPC, així 

com l’expressió de CAV1, tant en fetge com en cervell. Aquest efecte es va revertir 

amb un tractament amb GSHee.  

 

D’altra banda, el nivell d’espècies moleculars d’esfingolípids determinats per 

espectroscòpia de masses mostrava canvis significatius, tant al fetge com al cervell 

de ratolí deficient en NPC, particularment d’esfingomielina i GSL. Aquests canvis 

van ser revertits en el cervell deficient de NPC després de sotmetre’l a un 

tractament amb GSHee. 

 

El tractament amb GSHee allarga la supervivència i la capacitat motora en 

ratolins deficients en NPC 

Per verificar l’impacte que la recuperació dels nivells d’mGSH amb GSHee produeix 

en la malaltia d’NPC, ratolins NPC-/- van ser tractats amb GSHee després del setè 

dia de vida. Els resultats observats indicaren que el tractament amb GSHee 

millorava dues proves funcionals d’activitat motora, incloent-hi el test Hanging, 

especialment a les 8 setmanes de tractament, tot obtenint-se una millor puntuació 

en els ratolins tractats amb GSHee respecte dels no tractats (3,2 vs. 2,1, p<0,05).  

 

Respecte del test Beam, també es va observar una millora significativa en els 

ratolins NPC-/- tractats amb GSHee, especialment a les 6 setmanes de tractament. 

A més d’aquests resultats, els ratolins NPC-/- tractats amb GSHee presentaven un 
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increment de pes corporal respecte dels ratolins tractats amb sèrum. Però el fet 

més rellevant va ser que tractar els ratolins amb GSHee perllongava la 

supervivència des dels 69 dies en ratolins no tractats fins a 117 dies en els que 

havien rebut tractament. El tractament del ratolí NPC-/- amb el precursor de GSH, 

NAC, va ser incapaç de mostrar un efecte significatiu en la supervivència (76 dies), 

la qual cosa demostra la ineficàcia del NAC per incrementar el nivell de l’mGSH i 

millorar la funció mitocondrial. Finalment, el tractament dels ratolins NPC-/- amb 2-

hidroxipropilciclodextrina (CDX), en va perllongar la supervivència fins al 118 dies, 

de manera similar a l’efecte exercit pel GSHee. No obstant això, la combinació CDX 

i GSHee no va mostrar un efecte sinèrgic respecte dels dos tractaments per 

separat. No obstant això, el temps en què es manté una supervivència del 50% va 

ser diferent entre els diversos grups, essent més alt en el tractat amb CDX que 

amb GSHee. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

Una de les característiques més importants de la malaltia d’NPC i les provocades 

per mutacions en CAV1 és l’alteració en el tràfic intracel·lular del colesterol i els 

GSL, així com la pertorbació en la funció lisosomal. No obstant això, la contribució i 

el paper de la disfunció mitocondrial en aquestes malalties encara no ha estat 

establerta. La nostra aproximació, en aquest sentit, ha estat examinar la 

distribució del colesterol i GSL al mitocondri i el seu impacte en la funció 

mitocondrial, el nivell d’mGSH i la defensa oxidativa, així com les conseqüències en 

els símptomes neurològics i la supervivència en models experimentals amb 

aquestes malalties.  

 

Els nostres resultats mostren per primer cop que el tractament de ratolins 

deficients en NPC amb GSHee permet recuperar el nivell d’mGSH, tant al fetge com 

al cervell, fet que suposa una recuperació de la funció mitocondrial i la seva 
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protecció davant l’estrès oxidatiu, amb uns efectes similars al observats en els 

fibroblasts de malalts d’NPC. El tractament amb GSHee millora la funció cerebral, 

fet que es demostra amb la recuperació de la integració sensorial i coordinació 

motora i sobretot en la prolongació de la supervivència dels ratolins deficients en 

NPC. Tenint en compte la capacitat del GSHee de travessar la barrera 

hematoencefàlica, aquestes troballes suposen un gran avenç en el tractament de 

la malaltia d’NPC i de les caveolinopaties mitjançant el GSHee.  
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