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1. Resum  

 

Des de la identificació d’FXN com el gen mutant responsable de l’atàxia de Friedreich 

(FRDA, OMIM #229300, ORPHA95) i de la proteïna que codifica, frataxina, s’ha fet un 

gran treball per entendre la funció de la frataxina i la fisiopatologia de la malaltia. 

L’objectiu principal del projecte ha estat analitzar les conseqüències de la deficiència 

de frataxina per intentar descobrir els principals processos cel·lulars afectats, 

utilitzant tant diversos models biològics com també eines bioinformàtiques. El 

coneixement generat per aquestes aproximacions complementàries ha estat la base 

per a la recerca i validació de nous biomarcadors que puguin eventualment ésser útils 

per al diagnòstic, el seguiment clínic i els assaigs clínics. 

 

Per assolir aquest objectiu general es va crear el Consorci de Recerca Integradora de 

l’Atàxia de Friedreich (FAIR en la sigla en anglès). El Consorci FAIR, format per quatre 

grups d’investigació, va abordar aquesta qüestió mitjançant quatre paquets de treball: 

fisiopatologia cel·lular, funció de la frataxina, gens modificadors i biomarcardors, i 

cribratge de fàrmacs. 

 

 

2. Resultats  

 

El coneixement al voltant de la funció molecular d’aquesta proteïna s’ha obtingut 

gràcies a l’ús de models animals i cel·lulars. Però la recerca en cèl·lules primàries dels 

teixits o òrgans principalment afectats és estrictament necessària. Nosaltres vam 

proposar la utilització tant de cultius de línies cel·lulars (miocardiòcits, cèl·lules de 

neuroblastoma SH-SY5Y semblants a neurones), cultius de cèl·lules primàries del 

gangli dorsal, o de la mosca Drosophila melanogaster, per comprendre els efectes 

fisiopatològics del dèficit de frataxina. A més, vam fer una aproximació global de les 
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rutes moleculars afectades en la bioquímica i la biologia de la frataxina que 

permetessin la definició de noves dianes farmacològiques per a la teràpia. 

 

Paquet de treball 1. Fisiopatologia cel·lular 

Als laboratoris dels grups de la Universitat de Lleida i de l’Institut de Biomedicina de 

València (CSIC) hem treballat amb models cel·lulars en què s’ha silenciat l’expressió 

del gen FXN, bé en cultiu primari de cèl·lules dianes cardíaques o neuronals, bé en 

models de línies establertes de neuroblastoma humà SH-SY5Y. També hem estudiat 

els efectes del dèficit de frataxina en el model murí d’FRDA, el ratolí YG8R.  

Hem desenvolupat nous models cel·lulars a partir de cultius primaris de cardiomiòcits 

i neurones dels ganglis de l’arrel dorsal (GAD) provinent de rates neonatals. 

L’expressió de frataxina en aquestes cèl·lules es va interferir utilitzant shRNA transduït 

mitjançant partícules lentivirals. La interferència fou verificada per Western-blot i RT-

PCR quantitativa. La disminució de l’expressió de frataxina en cardiomiòcits 

comportava una clara alteració en el patró de distribució de la xarxa mitocondrial, una 

major sensibilitat a l’estrès oxidatiu i una presència més elevada de proteïnes 

oxidades. També es va observar una clara alteració en el metabolisme lipídic, fet que 

condueix a l’acumulació de gotes lipídiques en els cardiomiòcits deficients en 

frataxina. D’altra banda, els estudis metabolòmics han permès determinar que els 

cardiomiòcits deficients en frataxina presenten alteracions metabòliques clares i s’han 

identificat alguns compostos potencialment alterats. Una anàlisi proteòmica també ha 

permès identificar diverses proteïnes alterades. Aquestes dianes es troben 

actualment en fase de validació mitjançant proteòmica dirigida. Pel que fa a les 

neurones dels GAD, s’ha pogut comprovar un descens notable en la supervivència al 

cap de 5 dies de la interferència de frataxina. Aquesta mort és de tipus apoptòtica. A 

més, s’observa la presència d’engrossiments en les neurites que podrien estar 

relacionats amb una alteració del citoesquelet. La viabilitat cel·lular es pot recuperar 

mitjançant el tractament amb el pèptid antiapoptòtic TAT-BH4, i obrir així la porta a 

una altra via terapèutica que permeti millorar els símptomes neurològics dels 
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pacients d’atàxia de Friedreich. Un altre aspecte interessant és la relació de frataxina 

amb el metabolisme del calci, ja que en aquest model cel·lular també s’ha pogut 

observar una alteració marcada en els nivells d’aquest ió i que quelants de calci poden 

tenir un efecte beneficiós sobre la viabilitat cel·lular.  

 

Es va dur a terme el desenvolupament i la caracterització funcional d’un model crònic 

de la malaltia amb la tecnologia d’RNA d’interferència, tot generant línies estables 

deficients per a frataxina en una línia neuronal humana de neuroblastoma (SH-SY5Y). 

Hem investigat les conseqüències cel·lulars i mitocondrials de la disminució de 

frataxina en aquest model neuronal i en neurones sensitives del gangli dorsal d’un 

ratolí model de la malaltia, l’YG8R. En la línia cel·lular humana de neuroblastoma, el 

dèficit de frataxina provoca un creixement més lent associat a senescència cel·lular. 

Hem demostrat que la reducció de frataxina indueix una disfunció mitocondrial a 

causa d’un dèficit bioenergètic i a un incorrecte metabolisme del Ca2+ als mitocondris, 

que s’associa a un estrès de reticle i estrès oxidatiu. A més, la depleció de frataxina no 

causa mort cel·lular, però sí que incrementa l’autofàgia, que podria tenir un efecte 

citoprotector davant d’un dany com és l’estrès oxidatiu. Els estudis en cultiu primari 

de GAD han mostrat una alteració del citoesquelet, tot observant-se la formació 

d’unes estructures anormals, associades a neurodegeneració, en els axons de les 

neurones (beadings). Això podria estar ser degut a una alteració del metabolisme del 

Ca2+, confirmat novament en aquest model neuronal. 

 

Es va realitzar un estudi de rutes associades a neurodegeneració que podrien estar 

involucrades en la fisiopatologia de l’atàxia de Friedreich. Per això es va investigar 

l’expressió de proteïnes relacionades amb estrès oxidatiu, apoptosi, autofàgia i 

metabolisme energètic, en diferents teixits del ratolí YG8R: gangli dorsal, arrels 

nervioses, columnes posteriors i tronc de l’encèfal. Observàrem que les arrels 

nervioses i el GAD són més afectats que altres teixits neuronals. Pel que fa a 
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l’axonopatia, podria ser un defecte primari en el ratolí YG8R, essent la degeneració del 

GAD i les columnes posteriors la conseqüència d’un procés neuropàtic de dying-back. 

 

Paquet de treball 2. Funció de la frataxina 

Per entendre els mecanismes que porten a l’acumulació de ferro en absència de 

frataxina i definir el paper d’aquesta proteïna en el metabolisme del ferro, al 

laboratori de la Universitat de Lleida es va treballar amb un model de llevat deficient 

en frataxina. Es van utilitzar soques en què l’expressió de la frataxina de llevat (YFH1) 

es trobava sota el control de promotors Tet, reprimibles per l’addició de doxiciclina al 

medi de cultiu. L’anàlisi proteòmica d’aquests mutants després la repressió d’Yfh1 ens 

va revelar la disminució del contingut d’Adh2 i Ald4. Atès que ambdues proteïnes 

estan sota el control regulador transcripcional ADR1, es va dur a terme un estudi 

transcriptòmic, i es va observar que molts altres gens dependents d’ADR1 es trobaven 

reprimits. El marcatge d’ADR1 amb proteïna GFP va permetre descobrir que la 

localització cel·lular d’ADR1 canvia després de la repressió d’Yfh1. Així mateix, l’anàlisi 

transcriptòmica va permetre observar que diversos gens del reguló del ferro es 

trobaven induïts, la qual cosa explicaria l’acumulació de ferro en els mutants 

deficients en Yfh1. Això ens va portar a estudiar el paper de Cth2, un membre del 

reguló del ferro que provoca una remodelació metabòlica mitjançant la disminució 

del contingut de diverses proteïnes dependents de ferro. L’anàlisi de mutants 

deficients en Cth2 va permetre comprovar que aquesta proteïna és la responsable de 

la disminució del contingut i l’activitat d’aconitasa, succinat deshidrogenasa i citocrom 

C en absència d’Yfh1. Aquest procés explicaria la deficiència de proteïnes amb centres 

ferro-sofre (ISC en la sigla en anglès) observada en absència de frataxina.  

Per obtenir una major comprensió de la relació entre funció i estructura de la 

proteïna frataxina, utilitzant eines informàtiques es van localitzar altres proteïnes que 

interaccionen amb frataxina. Es va dissenyar l’algorisme DockAnalyse, aplicat al 

modelatge del complex en què participa frataxina i les seves proteïnes partner, per 

proposar la dinàmica de formació dels ISC en l’esmentat complex. També hem 
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estudiat la relació de frataxina amb proteïnes moonlighting, a causa de les múltiples 

funcions que li han estat proposades fins ara. A més, s’ha millorat en diversos 

aspectes l’eina bioinformàtica per a l’anàlisi de xarxes d’expressió gènica 

desenvolupada al laboratori de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hem 

identificat diferents gens candidats a ser estudiats en profunditat i hem proposat 

diferents substàncies a testar en els organismes models de què disposen els altres 

grups del projecte. 

 

Paquet de treball 3. Gens modificadors 

Utilitzant un model d’atàxia de Friedreich en Drosophila, el qual ha estat obtingut al 

laboratori de la Universitat de València, hem buscat gens modificadors dels fenotips 

de pèrdua de funció de frataxina. Les mosques models tenen reduïda de forma 

significativa la supervivència i les capacitats motores, presenten acumulació de Fe 

mitocondrial i són molt sensibles a l’estrès oxidatiu. Aquests fenotips s’han descrit en 

altres models de FRDA i mostren gran similitud amb la clínica dels pacients. 

Mitjançant rastreig de gens candidats hem identificat modificadors que recuperen 

parcialment o totalment la capacitat d’escalada de les mosques models deficitàries de 

frataxina. Aquests modificadors s’agrupen en dos tipus funcionals: (1) gens implicats 

en el metabolisme dels metalls; (2) components de la ruta bioquímica TOR (target of 

rapamycin), via de senyalització conservada en l’evolució i implicada en processos que 

permeten el control de l’homeòstasi cel·lular en resposta al seu entorn. En concret, la 

reducció de l’expressió de gens que codifiquen per transportadors de Fe, Cu i Zn 

millora les habilitats motores de les mosques. La reducció de l’activitat del complex 1 

de TOR (TORC1) té un efecte beneficiós en el model, i millora significativament la seva 

capacitat d’escalada i supervivència. Aquest resultat ha estat clau per incloure el 

compost rapamicina en el conjunt de fàrmacs assajats, atès que rapamicina és un 

inhibidor químic de TORC1. Com es podia esperar, els tractaments amb rapamicina 

milloren els fenotips de les mosques models i hem identificat que aquest efecte 

beneficiós ve donat pel fet que proporciona una major protecció davant l’estrès 
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oxidatiu generat per la deficiència de frataxina. Aquesta major protecció s’obté per 

mitjà del factor de transcripció Cnc, la translocació del qual al nucli augmenta després 

dels tractaments amb rapamicina i amb això l’expressió d’una bateria de gens 

antioxidants regulats per Cnc. Com a resultat d’això, diversos marcadors bioquímics 

d’estrès oxidatiu recuperen el seu nivell normal. A més, quan les mosques models són 

sotmeses a agents oxidants externs, rapamicina indueix el procés d’autofàgia com a 

mecanisme de control dels nivells d’estrès oxidatiu i d’aquesta manera poden 

recuperar activitats enzimàtiques clau per a la cèl·lula, com l’activitat aconitasa, la qual 

està disminuïda en els pacients de FRDA. 

 

Paquet de treball 4. Biomarcardors i cribratge de fàrmacs 

L’anàlisi del proteoma en condicions patològiques per dèficit de frataxina s’ha dut a 

terme en tres models als laboratoris de la Universitat de València i de l’Institut de 

Biomedicina de València: Drosophila, model cel·lular de neuroblastoma i en el teixit de 

gangli dorsal del ratolí YG8R. En Drosophila ha permès la identificació d’un total de 69 

proteïnes que s’expressen de forma diferencial en les mosques models en 

comparació amb els controls, en condicions normals de cultiu i sotmeses a un fort 

estrès oxidatiu. Aquestes proteïnes estan involucrades en la fosforilació oxidativa, 

cicle dels àcids tricarboxílics, glucòlisi/gluconeogènesi, metabolisme dels àcids 

grassos, proteasoma i homeòstasi del Fe. Això ens indica que la deficiència de 

frataxina va acompanyada d’alteracions en un important nombre de rutes 

metabòliques. En el model crònic de neuroblastoma es van identificar 35 proteïnes 

relacionades amb el processament proteic en reticle endoplasmàtic, regulació de 

l’autofàgia, regulació del citoesquelet d’actina, rutes de senyalització de calci, 

fosforilació oxidativa i cicle cel·lular, tot abonant molts dels resultats descrits 

prèviament. Finalment, en l’estudi del perfil de proteïnes del gangli dorsal de l’YG8R 

respecte del control C57BL/6J, s’han identificat 329 proteïnes. Algunes d’aquestes 

rutes són: proteòlisi mediada per ubiqüitinació, formació del proteasoma, 

processament proteic en reticle endoplasmàtic, regulació de l’autofàgia, regulació del 
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citoesquelet d’actina, rutes de senyalització de calci, fosforilació oxidativa, guia 

d’axons i ruta de senyalització de la insulina. Això ens indica que la deficiència de 

frataxina va acompanyada d’alteracions en un important nombre de rutes 

metabòliques i que moltes d’aquestes rutes són compartides pels diferents models. 

 

Utilitzant un model d’atàxia de Friedreich en Drosophila, hem assajat l’efecte de 25 

fàrmacs sobre aquests fenotips i hem analitzat l’efecte de l’estrès oxidatiu en el 

conjunt de proteïnes o proteoma. Els 25 compostos que han estat assajats 

corresponen a molècules ja provades en humans, fàcilment disponibles al mercat i el 

mecanisme d’acció de les quals podria ser raonablement útil per al tractament de 

l’FRDA. Entre ells, hem observat que un quelant de Cu i un altre compost inhibidor de 

l’activitat TORC1 permeten que les mosques models assoleixin les capacitats 

d’escalada dels individus controls. Per a l’anàlisi de compostos farmacològics en cultiu 

de neurones de GAD, ens vam decantar per estudiar fàrmacs que modulessin els 

nivells de calci, ja que en aquest model havíem observat un tamponament incorrecte 

del calci. Es va realitzar un estudi de l’activitat calpaïna i es va observar que el dèficit 

de frataxina comporta un defecte en l’activitat de la calpaïna que està directament 

relacionat amb la quantitat de frataxina present a la cèl·lula. Després del tractament 

amb quelants de calci (EGTA i BAPTA) o inhibidors (o-fenantrolina) es va observar una 

disminució en l’activitat de la calpaïna en el genotip C57BL/6J (major quantitat de 

frataxina), mentre que aquesta diferència és molt lleu en el ratolí mutant YG8R. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

Les nostres investigacions bioinformàtiques i els resultats obtinguts en els nostres 

models de treball han ajudat no només en la comprensió de la funció i les propietats 

moleculars de frataxina i les proteïnes amb què interacciona, sinó també a 

incrementar el coneixement global de la patologia molecular d’aquesta malaltia. 
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Un dels objectius del treball era definir noves eines que facilitin el diagnòstic i/o 

seguiment evolutiu dels tractaments en l’atàxia de Friedreich. Per a això vam plantejar 

la recerca de biomarcadors associats al dèficit de frataxina a través d’una anàlisi 

proteòmica i metabolòmica. La identificació d’un perfil proteòmic en diferents models 

deficients per a la malaltia d’atàxia de Friedreich ha permès confirmar processos 

biològics que prèviament havien estat associats amb el dèficit de frataxina i altres que 

fins ara no s’hi havien relacionat. Aquestes troballes incrementen el nombre de 

processos i rutes metabòliques en què podria estar involucrada la frataxina, i que 

permetran realitzar estudis més profunds en els nostres models, per entendre millor 

la fisiopatologia de la malaltia. La confirmació definitiva d’aquests “candidats” a 

biomarcadors requereix el cribratge d’un elevat nombre de mostres de pacients i en 

diferents estadis de la malaltia. 

 

El desenvolupament de models cel·lulars basats en els teixits més clarament afectats 

en la patologia estudiada (cor i neurones dels ganglis de l’arrel dorsal) i el model de la 

mosca Drosophila permeten assajar les possibilitats de revertir les conseqüències de 

la manca de frataxina que poden tenir múltiples compostos potencialment 

terapèutics. El nostre treball ha permès identificar com a possibles compostos 

beneficiosos els quelants de Cu i els inhibidors de TORC1, en concret la rapamicina. A 

més, hem identificat la ruta mTOR com una nova via bioquímica associada a la 

deficiència de frataxina, tot constituint una nova diana terapèutica. Així mateix, els 

mecanismes descrits en aquest projecte mereixen ser tinguts en compte per a la seva 

exploració com a potencials dianes terapèutiques per al tractament de pacients FRDA, 

com ara la manipulació de l’homeòstasi del Ca2+ i el metabolisme lipídic, que haurien 

de ser explorades com a possibles estratègies de tractament. Finalment, les eines 

desenvolupades en el nostre grup de bioinformàtica per a l’anàlisi de xarxes 

d’expressió gènica i l’ús d’altres eines bioinformàtiques existents han permès 
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identificar una sèrie de compostos potencialment útils com a fàrmacs candidats per a 

l’atàxia de Friedreich. 
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