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1. Resum del projecte  
 

L’atàxia telangiectasi (AT) és una malaltia autosòmica recessiva caracteritzada per 

defectes neurològics i immunitaris, telangièctasis, predisposició al 

desenvolupament de tumors i hipersensibilitat a la radiació gamma. La malaltia és 

causada per mutacions al gen que codifica per ATM, una proteïna que forma part 

de la resposta cel·lular al dany genètic (DNA damage response, DDR). La ciclina O és 

una proteïna que també participa en la DDR i és necessària per a l’apoptosi en 

resposta a dany genètic. Forma complexos actius com la proteïna cinasa, 

conjuntament amb Cdk1 i Cdk2. Els seus nivells estan regulats per l’eix ATM-p53 i 

la seva down-regulació comporta l’alteració de la DDR i, en conseqüència, els 

checkpoints cel·lulars dependents de dany genètic. Recentment s’ha trobat que la 

ciclina O és necessària per a la sobreduplicació del centríol que té lloc a les cèl·lules 

multiciliades, i la seva deficiència comporta l’aparició de malalties derivades de la 

mancança de cilis funcionals (ciliopaties). El projecte s’encaminava a establir 

relacions genètiques i bioquímiques entre ATM, la proteïna cinasa relacionada 

DNA-PK i la ciclina O, per tal d’entendre la patologia de l’AT i definir possibles 

dianes terapèutiques. També vam proposar la generació de models de ratolí 

deficients en ciclina O i ciclina O/ATM per tal d’estudiar les relacions genètiques 

entre les dues proteïnes. 

 

 

2. Resultats  

 

Objectiu 1. Crosstalk entre ATM i la ciclina O en la resposta cel·lular al dany 

genètic (DDR). 

 

Objectiu 2. Mecanisme bioquímic del crosstalk entre ATM i la ciclina O. 

Resultats previs del laboratori indicaven que el gen codificant per a la ciclina O està 

regulat per l’eix ATM-p53 i que la seva down-regulació comporta l’alteració de la 

DDR. La generació de ratolins KO per a la ciclina O (objectiu 4) va permetre establir 
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cultius de cèl·lules deficients en ciclina O (com ara fibroblasts embrionaris, MEF, i 

cèl·lules T activades) i estudiar la DDR en aquestes condicions.  

 

Els resultats obtinguts mostren que la pèrdua de la ciclina O comporta una sèrie 

de canvis bioquímics que modifiquen la DDR, tot afectant els checkpoints cel·lulars 

que detecten dany genètic, particularment el de G2/M. Així, els MEF KO per a la 

ciclina O mostren una sortida de mitosi més ràpida quan es generen trencaments 

de doble cadena (double strand breaks, DSB) en resposta al tractament amb 

radiació gamma. D’altra banda, tarden més a tornar a entrar en cicle cel·lular un 

cop el dany genètic ha estat reparat. Aquests fets demostren que les cèl·lules 

ciclina O KO tenen el checkpoint de G2/M alterat. 

 

D’altra banda, experiments bioquímics van demostrar que tant ATM com la 

proteïna cinasa relacionada DNA-PK s’activen de manera deficient en MEF KO per a 

la ciclina O en resposta a radiació gamma. En aquestes cèl·lules també vam 

comprovar que proteïnes de la DDR fosforilades per ATM, com la H2AX o Nbs1, 

mostraven un patró de fosforilació anòmal, compatible amb una deficiència en 

l’activació d’ATM i DNA-PK. En contra del que s’esperava, vam observar que Chk2, 

substrat d’ATM, era fosforilada normalment, mentre què Chk1, substrat d’ATR, era 

hiperfosforilada en resposta a tractament amb radiació gamma en cèl·lules ciclina 

O KO. Aquesta observació, conjuntament amb el fet que la fosforilació d’H2AX en 

resposta a radiació gamma torna als seus nivells normals en cèl·lules KO per a la 

ciclina O en les quals s’ha silenciat la DNA-PK i s’ha inhibit ATM amb un inhibidor 

específic, suggereix que ATM i DNA-PK tenen papers bioquímics compartits, i que 

en absència de totes dues cinases un tercer membre de la família, ATR, és capaç 

de reprendre les seves funcions en cèl·lules deficients per a la ciclina O. 

 

La regulació de l’activació d’ATR per a la ciclina O permet predir que les taxes de 

resecció dels extrems del DNA als DSB, primer pas del seu procés de reparació per 

recombinació homòloga (HDR), estarien incrementats en cèl·lules KO per a la 

ciclina O. Aquest fet es va provar indirectament, demostrant que aquestes cèl·lules 



	  
	  

4 
 

presenten una més alta incorporació de fosfo-RPA al DNA i una generació més 

elevada de DNA de cadena senzilla (ssDNA) després de la seva exposició a radiació 

gamma. La prova directa va ser mesurar la longitud dels segments d’ssDNA 

generats després de la irradiació mitjançant la tècnica SMART, fet que va mostrar 

que la pèrdua de la ciclina O comportava la generació de segments terminals 

d’ssDNA més llargs de manera depenent de dosi gènica. Mitjançant tècniques 

proteòmiques hem pogut provar que aquest efecte està mediat per la regulació 

dels nivells de fosforilació de la S326 de CtIP, proteïna que s’uneix als extrems 

trencats del DNA i que ha de ser fosforilada a la S326 per tal de poder 

interaccionar amb la proteïna BRCA1, essencial per al procés de reparació dels 

DSB per HDR. 

 

Totes aquestes troballes suggereixen que la manca de ciclina O podria fer que les 

cèl·lules reparessin els DSB mitjançant el sistema d’alta fidelitat HDR en lloc 

d’utilitzar el sistema ràpid i potencialment mutagènic de lligament d’extrems no 

homòlegs (NHEJ). Vam comprovar que durant la resolució del checkpoint de G2/M, 

les cèl·lules deficients en ciclina O entraven en fase M amb menys dany genètic 

que les WT, la qual cosa era compatible amb el temps de recuperació (és a dir, 

reparació) més llarg que presentaven i amb la utilització del mecanisme d’HDR. 

Aquest fet s’ha provat a través del mesurament de la taxa de localització de les 

proteïnes que intervenen en l’HDR als foci nuclears on hi ha els DSB, que es troba 

incrementada en el cas dels MEF ciclina O KO. El mesurament directe de les taxes 

de reparació per HDR mitjançant gens reporters també és compatible amb 

aquesta hipòtesi. 

 

D’aquesta part podem concloure que la ciclina O estaria regulant el tipus de 

mecanisme de reparació dels trencaments de doble cadena utilitzat per la cèl·lula. 

Així, per mitjà de l’activació preferencial de la branca ATM/Chk2 versus ATR/Chk1, la 

ciclina O inhibiria la reparació per HDR, tot afavorint el sistema NHEJ ràpid i de 

baixa fidelitat. 
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La ciclina O regula l’elecció del mecanisme de reparació del DNA mediat per 

BRCA1-CTIP. Adaptat d’ALY I GANESAN, 2011. 
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La composició dels complexos de Cdk2 determinen la resposta cel·lular al 

dany genètic. 

 

Objectiu 3. El paper de la ciclina O en la ruta d’estrès del reticle (ER) 

Estímuls com l’estrès oxidatiu reductor o l’alliberament de Ca2+ de les reserves del 

reticle condueixen a l’activació de la ruta de l’estrès del reticle. El treball que hem 

realitzat durant aquests anys mostra que el gen de la ciclina O és induït com a 

resposta als estímuls que causen estrès del reticle endoplasmàtic com a 

conseqüència de l’acumulació de proteïnes mal plegades. Per tal d’escatir el seu 

paper bioquímic, hem emprat les eines abans esmentades derivades dels ratolins 

KO per a la ciclina O (objectiu 4). 
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Els nostres resultats mostren que la ciclina O podria estar involucrada en l’activació 

de la ruta de les cinases d’estrès JNK i p38 com a conseqüència de la instauració de 

l’estrès reticular. En la ruta ER s’ha demostrat que JNK i p38 s’activen a través d’una 

ruta que implica la proteïna transmembrana del reticle IRE1. Aquesta proteïna 

interacciona amb TRAF2, que al seu torn seria la responsable de l’activació de la 

MAP3K Ask1, la qual activaria JNK i p38 a través de MEK4/7 i MEK3/6, 

respectivament. Els nostres resultats, però, mostren que aquesta no és l’única via 

d’activació de JNK/p38. La ciclina O és necessària per a l’activació de JNK i p38 de 

manera independent d’Ask1.  

 

El fet que la pèrdua d’ATM comporti l’aparició d’estrès oxidatiu a les neurones ens 

fa pensar que la inhibició dels complexos de la ciclina O evitarien l’activació de la 

ruta d’estrès reticular que acaba en mort cel·lular. Aquest estrès oxidatiu s’ha 

proposat com la causa de la mort neuronal responsable de la degeneració 

cerebel·lar característica dels pacients amb AT. D’aquesta manera, la ciclina O 

podria constituir una diana terapèutica contra la qual elaborar inhibidors capaços 

de bloquejar la mort cel·lular induïda per estrès oxidatiu/estrès reticular. 

 

Objectiu 4. Estudi in vivo del paper de la ciclina O en la tumorigènesi i la 

neurodegeneració dels pacients amb AT 

El quart objectiu del projecte proposava la generació de ratolins KO per a la ciclina 

O per tal d’estudiar-ne el paper in vivo. Posteriorment es proposava encreuar-los 

amb els ratolins KO per a ATM i que recapitulen alguns dels trets de la malaltia 

humana, com ara la tendència a desenvolupar tumors o l’esterilitat, però que no 

resulten bons models pels aspectes neurodegeneratius de la malaltia. 

Els ratolins KO per a la ciclina O són viables i neixen amb una freqüència quasi 

mendeliana, la qual cosa indica que no hi ha mortalitat embrionària. El tret més 

distintiu d’aquests ratolins és que el 80% dels homozigots moren abans del primer 

mes de vida postnatal a causa del desenvolupament d’hidrocefàlia. Si aquesta 

síndrome apareix quan la caixa cranial comença a estar ben ossificada, el ratolí 



	  
	  

7 
 

s’adapta i pot viure sense problemes neurològics aparents, amb una esperança de 

vida idèntica als WT. 

 

Mitjançant tècniques d’RMI vam poder constatar que la hidrocefàlia és de tipus no 

obstructiu, tot resultant afectats únicament els ventricles laterals (1 i 2) del cervell. 

També vam demostrar que el fenotip és 100% penetrant, és a dir, que els ratolins 

homozigots que havien passat el primer mes de vida, encara que no van presentar 

evidències, patien hidrocefàlia greu. El fet més sorprenent és que els ratolins 

heterozigots també mostren signes clars d’hidrocefàlia des de joves. A edats 

adultes, tots els heterozigots són clarament hidrocefàlics, fet que demostra que 

són haploinsuficients per al gen de la ciclina O. 

 

A més de la hidrocefàlia, els ratolins KO mostren signes de patiment i dany 

neuronal. També mostren un aprimament de l’escorça cerebral, tot desapareixent 

la seva estructura típica en 6 capes. Un fet que comparteixen amb els heterozigots 

són les malformacions a l’hipocamp. En aquesta regió es detecta una manca greu 

de neurones en algunes zones i defectes en el seu plegament.  

 

Amb referència als encreuaments amb els ratolins KO per a ATM, l’estudi per RMI 

no va poder ser completat perquè resulta molt difícil obtenir ratolins doble KO, tot 

i que sabem què son viables. Es va fer l’anàlisi d’algunes de les combinacions 

gèniques i es va poder constatar que l’absència completa d’ATM condueix a la 

disminució del volum dels ventricles cerebrals laterals i tercer. En canvi, el quart 

ventricle és més gran, potser tot reflectint pèrdua neuronal a nivell del cerebel, un 

dels trets dels pacients AT humans. La pèrdua d’un sol al·lel de la ciclina O (ATM 

Hom/Ciclina O Het) és suficient per revertir completament el fenotip, tot assolint 

els ventricles dimensions similars a les del WT/WT, la qual cosa confirma una 

interacció genètica entre ATM i la ciclina O. 

 

Quant a altres teixits, hem pogut comprovar que d’acord amb evidències prèvies, 

les cèl·lules T activades deficients en ciclina O són radioresistents, igual que altres 



	  
	  

8 
 

tipus cel·lulars en proliferació, com els fibroblasts. No així cèl·lules quiescents com 

els timòcits, que presenten una sensitivitat a la radiació gamma indistingible dels 

WT. 

 

Només recentment hem pogut arribar a comprendre la raó del desenvolupament 

d’hidrocefàlia en ratolins KO per a la ciclina O. Una altra funció recentment 

descrita de la ciclina O la situa com a reguladora essencial del procés de formació 

de cilis a les cèl·lules multiciliades que recobreixen epitelis com ara el de les vies 

aèries, a l’oviducte i a l’epèndima, epiteli que recobreix els ventricles cerebrals. Els 

cilis de l’epèndima són necessaris per a la circulació del líquid cefaloraquidi. Si no 

existeixen o no funcionen, aquest fluid no pot circular i s’estanca, tot donant lloc a 

les hidrocefàlies. Experiments recents han mostrat que, d’acord amb els pacients 

humans amb mutacions al gen, els ratolins KO per a la ciclina O estan gairebé 

desproveïts de cilis als epitelis esmentats, la qual cosa confirma el paper essencial 

de la ciclina O en ciliogènesi i el seu paper causal d’una altra malaltia rara: la 

discinèsia ciliar primària ORPHA244 i de la hidrocefàlia a pressió normal 

ORPHA314928. 

 

D’una altra banda, i d’acord amb els resultats moleculars descrits als objectius 1 i 

2, els ratolins KO per a la ciclina O presenten una incidència de tumors espontanis 

inferior a la dels WT i, possiblement, un espectre tumoral diferent. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions 

 

Aquest projecte de recerca ha estat molt útil per determinar les relacions entre un 

nou membre de la família de les ciclines (ciclina O) i la resposta cel·lular al dany 

genètic (DNA damage response, DDR). Hem trobat evidències que demostren que la 

ciclina O és un regulador d’ATM i de la DDR. 
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Les nostres evidències bioquímiques i genètiques suggereixen que la inhibició dels 

complexos de la ciclina O resulten en un bloqueig de la funció d’ATM, però que en 

el context de la inhibició concomitant de la DNA-PK, les seves funcions són dutes a 

terme per ATR. 

 

D’altra banda, el fenotip dels ratolins KO per a la ciclina O indica que aquesta 

proteïna és crucial per a la decisió cel·lular de triar entre els dos mecanismes de 

reparació dels DSB: el lligament d’extrems no homòlegs (NHEJ) i la recombinació 

homòloga (HDR). La NHEJ és un procés ràpid i eficient per reparar els DSB, que són 

les lesions del DNA més perilloses per a la cèl·lula, però és un procés que sovint 

introdueix mutacions o pot causar translocacions. La HDR és un mecanisme fidel i 

sense errors, però només pot funcionar en les fases del cicle cel·lular en què 

existeix una còpia íntegra del cromosoma d’on recuperar la informació genètica 

perduda (final de S, G2 i M).  

 

La inhibició dels complexos de la ciclina O afavoreix la resecció dels extrems del 

DNA trencat i, com a conseqüència, la seva reparació per HDR. La menor 

freqüència de tumors espontanis als ratolins KO concorda amb les troballes 

moleculars que indiquen que les cèl·lules d’aquests ratolins tendeixen a utilitzar la 

HDR, mecanisme lliure d’errors, per reparar els DSB. 

 

La predicció seria que un inhibidor selectiu dels complexos de la ciclina O amb 

Cdk1 i Cdk2 tindria propietats antimutagèniques i antitumorals. 

 

En el context dels pacients d’AT, la falta de la proteïna ATM funcional condueix a 

una varietat de patologies com a conseqüència de la impossibilitat de reparar per 

mitjà d’HDR (limfomes, esterilitat, etc). La inhibició farmacològica dels complexos 

de la ciclina O en combinació amb inhibidors de la DNA-PK forçaria la cèl·lula 

perquè ATR realitzés les funcions de les dues cinases i afavorir la reparació del 

DNA per HDR. 
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A més a més, els estudis preliminars per RMI de ratolins homozigots per a ATM i 

heterozigots per a la ciclina O indiquen que les anormalitats en la dimensió dels 

ventricles cerebrals, particularment el quart, que és més gran en ratolins 

homozigots per a ATM i WT per a ciclina O, tornen a valors normals. Si poguéssim 

confirmar que aquesta observació és indicació de recuperació de la pèrdua 

neuronal al cerebel, això implicaria que inhibidors dels complexos de la ciclina O 

podrien ser útils per tractar la neurodegeneració dels pacients d’ AT que condueix 

a l’atàxia. 

 

Els nostres resultats preliminars indiquen que la ciclina O pot formar complexos 

actius amb Cdk1 i Cdk2. Inhibidors d’aquestes cinases es troben en assajos clínics 

com a fàrmacs antitumorals. El problema és que no discriminen entre els 

complexos Cdk2-ciclina A i Cdk2-ciclina E necessaris per al cicle cel·lular normal 

dels complexos Cdk2-ciclina O. Els darrers anys s’ha progressat en l’obtenció de 

molècules que inhibeixen selectivament Cdk2, però no Cdk1, malgrat l’elevat grau 

d’homologia existent entre ambdues cinases. Potser en un futur no llunyà 

apareixeran noves molècules capaces d’inhibir selectivament els diversos 

complexos Cdk2-ciclina. Això ens permetria assajar si les nostres prediccions són 

correctes i podem portar una mica d’esperança als afectats per aquesta malaltia 

fins ara devastadora i incurable. 
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