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1. Resum del projecte  

 

La miopatia de cossos d’inclusió tipus 2 (antigament anomenada IBM2 i 

actualment anomenada miopatia GNE) és una malaltia produïda per la mutació del 

gen GNE, que codifica per a l’enzim que catalitza les dues primeres reaccions en la 

producció de l’àcid siàlic. Per mecanismes desconeguts es produeix la degeneració 

de la musculatura esquelètica, atròfia progressiva i finalment una discapacitat molt 

greu. Ja que hi ha moltes evidències de l’acumulació intracel·lular de pèptid beta-

amiloide (Aß) en les cèl·lules musculars esquelètiques, en aquest projecte hem 

estudiat els mecanismes que porten a l’acumulació i l’agregació intracel·lular dels 

pèptids Aß1-40 i Aß1-42 en cèl·lules musculars esquelètiques i els seus efectes 

sobre la viabilitat cel·lular. Aquest estudi ha tingut els objectius següents: 1) estudi 

de la acumulació i agregació intracel·lular de l’Aß i el seu efecte sobre la 

citotoxicitat; 2) estudi de la producció d’estrès nitrooxidatiu pels diferents pèptids 

Aß i els seus agregats en cèl·lules musculars esquelètiques; 3) estudi de l’expressió 

de BACE1 (l’enzim clau en la producció d’Aß) i la producció d’Aß per les SAPK (stress 

activated protein kinases); 4) estudi dels gens involucrats en la citotoxicitat de l’Aß 

mitjançant la sobreexpressió d’Aß en llevats. 

 

El material biològic han estat cultius de línies cel·lulars de mioblasts (i miotubs 

quan són diferenciats) C2C12 (línia cel·lular de mioblast de ratolí) i cèl·lules de 

mioblast humà amb la mutació al gen GNE i sense mutació; mostres de teixit 

muscular humà d’una pacient amb miopatia GNE i d’una donant control, i llevats 

de l’espècie Saccharomyces cerevisiae. 

 

Els nostres resultats demostren que la miopatia GNE produeix un augment de 

BACE1 per estrès cel·lular que desencadena una major producció d’Aß. Aquest és 

secretat, però ràpidament s’uneix al GM1 que està sialitzat, tot afavorint-se’n 

l’endocitosi per clatrina seguint la via lisosomal, en la qual amb pH àcid comença a 

agregar i produeix estrès oxidatiu. Aquest estrès augmenta l’activitat de BACE1 a 

través de les SAPK (c-jun i MAPK-38) i indueix danys cel·lulars que impedeixen 
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l’activació d’Akt, afavoreixen l’activació de GSK3ß i disparen l’apoptosi. Finalment, 

amb totes les dianes cel·lulars identificades com a claus en la protecció i toxicitat 

de l’amiloide, el nostre grup continuarà estudiant aquestes proteïnes i la seva 

funció protectora.  

 

 

2. Resultats  

 

2.1. L’amiloide intracel·lular en miòcits de pacients amb miopatia GNE i els 

seus efectes sobre la viabilitat cel·lular 

Utilitzant miòcits de pacients amb miopatia GNE i d’individus sans hem trobat un 

augment de la concentració d’Aß intracel·lular en les cèl·lules procedents de 

pacients amb miopatia GNE. Això es correlaciona amb una major producció d’Aß 

(augment de l’activitat de BACE1) i un augment en l’endocitosi intervinguda per 

clatrina. També resulta interessant que hem trobat que l’Aß intracel·lular en les 

cèl·lules de pacients amb miopatia GNE es troba agregat en forma d’oligòmers, 

principalment com a dímers i trímers, que són els estats d’agregació més tòxics 

d’Aß. Conseqüentment hem trobat que l’Aß1-42 intracel·lular indueix l’apoptosi 

mitjançant l’activació de caspasa-3 i bax, així com la reducció dels nivells de Bcl-2 i 

del potencial de la membrana mitocondrial. Aquests resultats també van ser 

demostrats en mostres de teixit muscular humà d’una pacient amb miopatia GNE i 

d’una donant control. Finalment, els miòcits de pacients amb miopatia GNE van 

demostrar un estat proapoptòtic més elevat que els miòcits controls quant al 

potencial de membrana mitocondrial i quant a l’expressió d’annexina V. 

 

2.2. Efectes intracel·lulars de la inducció d’estrès nitrooxidatiu per l’Aß  

Hem trobat que la producció de radicals lliures es dispara pels oligòmers d’Aß. 

Hem estudiat l’augment del calci al mitocondri per l’acció dels oligòmers d’Aß i hem 

observat que el tractament amb oligòmers d’Aß indueix un augment del calci 

mitocondrial. El paper del calci en la toxicitat d’Aß és molt important, considerant 

que aquest calci seria capaç d’activar la producció d’òxid nítric per la sintasa d’NO 
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mitocondrial. Quan l’estrès oxidatiu produeix anió superòxid en presència d’NO es 

genera peroxinitrit, que és el responsable de la nitrotirosinació de proteïnes, 

principalment de la triosa fosfat isomerasa (TPI), un enzim clau del metabolisme de 

la glucosa. Hem estudiat la nitrotirosinació de l’Aß i el seu efecte en l’agregació i 

hem trobat que estabilitza els oligòmers, les formes més tòxiques. També vam 

expressar de forma estable en miòcits un pèptid inert amb una grandària similar a 

l’Aß (flit) i Aß salvatge, tot trobant que les cèl·lules que van expressar Aß van 

mostrar una viabilitat significativament disminuïda en comparació amb les que van 

expressar flit, la qual cosa demostra que és un efecte específic de l’Aß.  

 

2.3. Efecte sobre l’activació de las cinases d’estrès cel·lular i l’expressió de 

BACE1 

Els agregats d’Aß produeixen estrès nitrooxidatiu i en aquest objectiu hem estudiat 

l’efecte d’aquest estrès sobre l’expressió de BACE1 per l’activació de les rutes 

intracel·lulars JNK i p38 MAP, que són conegudes perquè són activades per estrès 

cel·lular. Hem obtingut que l’Aß indueix la migració nuclear de c-jun i l’aparició de 

cèl·lules positives per a p38 MAPK. Aquesta activació produeix la transcripció de 

BACE1 i de la seva expressió, la qual cosa determina un augment de la producció 

d’Aß extracel·lular. A més, hem estudiat la ruta de supervivència Akt i hem trobat 

que de manera constitutiva els miòcits de pacients amb miopatia GNE presentaven 

una inhibició de la fosforilació d’Akt, fet que significa una desprotecció al dany 

induït per Aß. D’altra banda, es va analitzar la inactivació de l’enzim GSK3-ß per 

fosforilació en serina 9. Aquest enzim figura en el down-stream de l’activació d’Akt, 

que la fosforila per evitar-ne l’activació, que és considerada negativa per a les 

cèl·lules. En aquests experiments, l’Aß va disminuir la fosforilació de GSK3-ß, la 

qual cosa significa l'impediment de la transcripció de gens protectors Tcf-lef per 

beta-catenina i probablement l’augment de la traducció de BACE1. 
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2.4. Estudi dels gens que contribueixen a la supervivència cel·lular o a la 

toxicitat d’Aß en llevats  

Hem sobreexpressat Aß en llevats mutants per identificar els gens que afecten la 

toxicitat induïda per l’amiloide. Hem estudiat 6.000 gens i el seu paper en la 

supervivència cel·lular i en la contribució a la toxicitat d’Aß. Després d’haver fet 

l’estudi experimental, 150 gens van ser significatius per augmentar la 

supervivència cel·lular o per contribuir a la toxicitat d’Aß. Els gens més rellevants 

s’indiquen a continuació agrupats en diferents funcions i rutes cel·lulars:  

- Antioxidants: SOD1, catalasa i glutatió reductasa (protectors).  

- Cadena respiratòria mitocondrial: citocrom C oxidasa (protector). 

- Endocitosi: clatrina (augmenta toxicitat) i flipases (protector). 

- Via de les pentoses fosfat: ribulosa 5-p-3-epimerasa (protector). 

- Cicle de Krebs: enzims implicats en la producció de citrat, malat i acetil-CoA 

(protectors). 

- Glicòlisi: triosa fosfat isomerasa (protector). 

- Gluconeogènesi: fosfoenol piruvat carboxil cinasa (protector). 

- Síntesi d’esfingolípids: ceramidasa IDC1 (augmenta toxicitat). 

- Glicosilació: manosil transferasa (protector). 

- Síntesi de proteïnes: diftamida sintetasa (augmenta toxicitat). 

- Síntesi de folat: tetrahidrofolat sintasa (protector). 

- Homeòstasi del calci: ortòleg del SERCA i DIRK-1 de mamífers (augmenten 

toxicitat). 

 

Una vegada identificades les possibles dianes per induir protecció contra el dany 

d’Aß en miòcits, es van provar diferents compostos. En primer lloc, i atesa la 

presència d’estrès nitrooxidatiu i el paper protector identificat per SOD1, catalasa i 

glutatió reductasa, es van realitzar experiments de protecció amb diferents 

antioxidants (trolox, glutatió reduït i n-acetilcisteïna). No obstant això, no es van 

obtenir resultats significatius de protecció amb aquests compostos. Respecte de la 

glucòlisi i el paper protector de la triosa fosfat isomerasa, sí que es van realitzar 

diferents experiments, i es va demostrar que la seva integritat funcional és 
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fonamental per evitar la toxicitat d’Aß. Finalment, es va assajar el paper protector 

de la ruta del folat mitjançant diferents compostos. Vam obtenir protecció cel·lular 

utilitzant la vitamina B12, que està íntimament relacionada amb la funció del folat i 

s’ha proposat que és neuroprotectora en la malaltia d’Alzheimer, una patologia 

deguda també a l’agregació de l’Aß.  

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

Els resultats obtinguts permeten, en primer lloc, un millor coneixement d’aquesta 

malaltia, que encara que originalment s’havia descrit com un augment de 

vacuolizació de les cèl·lules musculars esquelètiques amb una concomitant 

presència d’agregats intracel·lulars d’Aß, no s’havia establert com la deficiència en 

el gen GNE, que impedeix la sialització de proteïnes, induïa la malaltia. 

 

Amb el nostre treball s’obren les possibilitats de considerar com a dianes 

terapèutiques: 1) la inhibició de BACE1, l’enzim clau en la producció d’amiloide, la 

qual cosa evitaria l’agregació de l’amiloide intracel·lular i la citotoxicitat 

consegüent; 2) considerant que la toxicitat de l’amiloide és directament dependent 

de la seva agregació en oligòmers, seria fonamental el tractament amb inhibidors 

intracel·lulars de l’agregació; 3) promoure la sialització de les biomolècules; 4) 

la inhibició de la GSK-3ß seria també fonamental per induir protecció cel·lular; 5) 

el tractament amb fàrmacs que actuïn sobre les rutes relacionades amb els 

gens identificats com a capaços d'augmentar la supervivència cel·lular, amb la 

ruta del folat com una d’elles, juntament també amb aquelles relacionades amb la 

modulació del calci intracel·lular. 
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